Nationaal Detectie Netwerk
De Nederlandse digitale infrastructuur is van levensbelang. Cyberdreigingen vormen hiervoor een groot gevaar. In het Nationaal
Detectie Netwerk (NDN) werken het NCSC, de AIVD en de MIVD samen met Rijksoverheidsorganisaties en vitale organisaties
om Nederland digitaal veilig te maken.
Aansluiting bij het NDN betekent deelname aan een uniek samenwerkingsverband. Er ontstaat een actueel en compleet dreigingsbeeld, en de mogelijkheid voor partijen om hierop tijdig te anticiperen. Dit stelt organisaties in staat om hun primaire digitale
bedrijfsprocessen te beschermen tegen cyberdreigingen. Met deelname krijgt uw organisatie de beschikking tot:

Actuele dreigingsinformatie
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Het NCSC, de AIVD en de MIVD verzamelen informatie over cyberdreigingen, verrijken deze met technische en tactische analyses.

Het NCSC deelt technische dreigingsinformatie (IOC's),
maar levert ook dreigingsanalyses op basis van eigen
onderzoek.
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Wanneer acute of relevante dreiging ontstaat, stuurt het NCSC
een melding naar alle aangesloten organisaties.
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Als de dreiging wordt waargenomen, dan meldt de aangesloten
organisatie dit terug aan het NCSC.
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Het NCSC kan vervolgens snel alle andere aangesloten organisaties op de hoogte stellen. Zij kunnen dan vaststellen of er bij
hen sprake is van een digitale aanval en indien nodig passende
maatregelen nemen.

Het NDN maakt deze kennisdeling eenvoudig, effectief,
maar ook preventief: wat een incident is bij de één,
is een goede waarschuwing voor uw organisatie.

Het delen van dreigingsinformatie werkt als volgt:

Melding terug bij waarneming

Gesloten bronnen
Commerciële bronnen
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Open bronnen
Eigen onderzoek

1

Informatie van aangesloten organisaties

NCSC

Rijksoverheid

Dreigingsinformatie

Verrijking van
2
dreigingsinformatie

Vitale organisatie
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AIVD, MIVD &
ketenpartners

Melding aan alle organisaties bij een dreiging

Expertise en advies

Coördineren en verbinden

Het NCSC levert technische middelen en expertise aan
organisaties om informatie te delen en te analyseren.

Het NCSC organiseert bijeenkomsten om elkaar te
ontmoeten en kennis en best practices te delen in een
vertrouwde omgeving.

Maandmonitor
Cyberbriefings

Platform / community

Sectorale analyse

Kennisbijeenkomsten
Webinars

Heeft u vragen, of wilt u met uw organisatie deelnemen aan het
Nationaal Detectie Netwerk? Neem contact op met het NCSC:

070751 5555

samenwerken@ncsc.nl

www.ncsc.nl

