
Fase 2: 3 gemeenten winnen een 
redteaming

• De 3 gemeenten die als beste scoren op de 
nulmeting gaan door naar de volgende fase van de 
challenge. Zij winnen een redteaming of een 
variant hierop, waarbij de organisatie compleet 
wordt doorgelicht. Met deze redteaming kun je 
bijvoorbeeld gaten in de  monitoring en detectie 
opsporen. Je kunt de kwetsbaarheid van de 
organisatie blootleggen en risico’s identificeren 
waarvan je je vooraf onvoldoende bewust was.  
Je kunt bij het bestuur aantonen dat de organisatie 
in control is, of juist bestuurlijke overleggen 
overtuigen dat er meer bewustzijn en budget 
nodig is voor security. 

• De 3 winnende gemeenten ontvangen een 
rapportage met de bevindingen en aanbevelingen 
om de digitale weerbaarheid te vergroten. 
Daarnaast krijgen deze drie gemeenten elk acht 
uur ondersteuning bij het implementeren van 
deze aanbevelingen. 

Durf jij onze  
cyberchallenge aan? 

Hoe digitaal weerbaar is jouw 
gemeente?
Het aantal cyberincidenten neemt helaas steeds 
meer toe. Een belangrijke manier om de waan van 
cyberveiligheid te doorbreken is redteaming. 
Redteaming is een zeer realistische vorm van 
aanvalssimulatie. Graag helpt de provincie 
Gelderland jouw gemeente met het nog meer op de 
agenda zetten van Cyberweerbaarheid, middels het 
project Troje. Dit doen we door een Challenge 
Cyberweerbaarheid met een nulmeting en een 
redteaming (of een variant daarop) te organiseren. 

Hoe werkt de challenge?
Fase 1: nulmeting voor alle deelnemende 
gemeenten

• Fase 1 van de challenge vindt plaats van september 
2022 tot en met februari 2023. In deze periode 
organiseren we een nulmeting. Hierbij kijken we 
hoe weerbaar jouw organisatie is tegen cyber
criminaliteit. Is je organisatie zich bewust van de 
risico’s? Welke afspraken heeft jouw gemeente 
hierover gemaakt? Kan iemand zomaar fysiek of 
digitaal binnen komen? Al dit soort zaken testen 
we met de nulmeting.  

• Elke deelnemende gemeente krijgt na afloop van 
deze nulmeting een rapportage met de bevindingen. 
Je kunt dan meteen aan de slag met het verbeteren 
van de Cyberweerbaarheid van jouw gemeente. 
Daarnaast bevat de rapportage een management
samenvatting voor leespubliek zonder technische 
kennis voor eventuele agendering bij directie,  
MT en/of bestuur.
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Aanmelden en meer info 
Binnenkort ontvang je meer informatie over de 
challenge en de spelregels. In april sturen we je een 
uitgebreide omschrijving van wat we precies gaan 
testen. Op 16 mei van 9.00 tot 13.00 organiseren wij 
een bijeenkomst over het project Troje waar we meer 
over dit project vertellen en je uitgebreid vragen kunt 
stellen. In juli en augustus 2022 vindt de intake van de 
deelnemende gemeenten plaats. Van september t/m 
februari 2023 vindt, in overleg met de leverancier over 
een geschikt moment, de nulmeting plaats. Vanaf 
maart 2023 starten de winnaars van de redteaming 
met de intake en de start van de redteaming.  
Dit project kent een doorlooptijd tot eind 2023. 

Ben je geïnteresseerd in deze challenge, meld je dan 
voor 1 juli 2022 aan bij Marjolein Zeeman, 
projectleider Cyberweerbaarheid en project Troje. 
Heb je nog vragen, neem dan contact op met 
Marjolein via de mail m.zeeman@gelderland.nl of 
telefonisch via 06 52 80 17 23.
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