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Schiphol, één van de belangrijkste toegangspoorten voor Europa, 

bestaat niet uit 1 bedrijf maar uit honderden en vormt daarbij een 

eigen ecosysteem. Ook dit ecosysteem is de afgelopen 20 jaar in 

een hoog tempo gedigitaliseerd. Digitalisering biedt veel kansen 

maar vereist tegelijkertijd maatregelen om opgewassen te zijn 

tegen cyberrisico’s. Alleen wanneer de digitale veiligheid goed op 

orde is, kunnen digitaliseringskansen optimaal worden benut. 

Niet alle organisaties hebben echter de ruimte, tijd of kennis om 

hun digitale veiligheid op orde te hebben of te krijgen. Cyber 

Synergie Schiphol Ecosysteem (CYSSEC) wil deze organisaties 

graag helpen en streeft ernaar om de digitale weerbaarheid van 

deze organisaties te verhogen. 

  

 
 

Naast de realisatie dat digitalisering aandacht voor cybersecurity 

vereist is het bewustzijn groeiende dat partijen ook op digitaal 

vlak steeds meer met elkaar verbonden zijn.  Dit is ook het geval 

voor het Schiphol ecosysteem, dat bestaat uit wel 450 

verschillende organisaties; van MKB tot en met het grootbedrijf. 

Deze diversiteit brengt met zich mee dat het volwassenheids-

niveau in cybersecurity onderling erg verschilt. Cybersecurity en 

de mate van gewenste weerbaarheid is in de eerste plaats de 

verantwoordelijkheid van een organisatie zelf. De onderlinge 

verbondenheid vraagt alleen ook om gezamenlijke aandacht, we 

kunnen namelijk veel van elkaar leren! 

 

 

 
CYSSEC is een publiek-private samenwerking dat is geïnitieerd 

door de Schiphol Group en zich richt op de verhoging van de 

digitale weerbaarheid van het gehele Schiphol ecosysteem. Het 

initiatief wordt gesteund door het NCSC die bijdragen door 

relevante actuele dreigingsinformatie te delen en hun kennis 

over cybersecurity ter beschikking te stellen. CYSSEC ontwikkelt 

diverse producten die bijdragen aan de digitale weerbaarheid 

van organisaties.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Wilt u meer over CYSSEC weten? Wilt u partner worden? Of 

heeft u suggesties of ideeën? Neem dan gerust contact op via: 

cyssec@schiphol.nl. Meer informatie vindt u op www.cyssec.nl. 

CYSSEC is ook te vinden op LinkedIn.  

 

 

KETENAFHANKELIJKHEID 

 

SCHIPHOL & CYBERSECURITY 

 

CYSSEC BIEDT HELPENDE HAND 

 

CYSSEC.NL 
Online platform met actuele cyberinformatie, 
evenementen agenda en ontwikkelde tools.  

EVENEMENTEN 
Evenementen op maat gericht op de behoeften  
van het ecosysteem. 

COMMUNICATIE & ADVIES 
Actieve communicatie d.m.v. nieuwsbrieven, 
dreigingslandschap NCSC, LinkedIn en advisering.  

MEER WETEN OVER CYSSEC? 

 

mailto:cyssec@schiphol.nl
http://www.cyssec.nl/
https://www.linkedin.com/groups/13583343


  

 

 

Schiphol, one of the most important gateways to Europe, consists 

of hundreds of organizations and forms its own ecosystem. The last 

twenty years this ecosystem has digitalized at a fast pace. 

Digitalization offers many opportunities but at the same time 

requires measures to cope with cyber risks. Only when digital 

security is in place, opportunities can be seized optimally. However, 

not all organizations have the space, time or knowledge to enhance, 

or even ensure their digital security. Cyber Synergy Schiphol 

Ecosystem (CYSSEC) wants to help these organizations and aims to 

increase their digital resilience.  

  

 
 

In addition to the realization that digitalization requires attention 

for cyber security, there is a growing awareness that parties are also 

increasingly interconnected on a digital level. This is also the case 

for the Schiphol ecosystem, that consists of 450 organizations; from 

SMEs to large companies. This diversity means that the level of 

maturity in cyber security is very different. In the first place, cyber 

security and the degree of desired resilience is the responsibility of 

an organization itself. However, the interrelation requires joint 

attention, not at the least because we can learn a lot from each 

other! 

 

 

 

 

CYSSEC is a public-private partnership that has been initiated by 

the Schiphol Group and focuses on increasing the digital 

resilience of the entire Schiphol ecosystem. The initiative is 

supported by the NCSC who contributes by sharing relevant 

current threat information and making their knowledge about 

cybersecurity available. CYSSEC develops various products that 

contribute to the digital resilience of organizations. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Would you like to know more about CYSSEC? Would you like to 

become a partner? Or do you have any suggestions or ideas? 

Please contact us at cyssec@schiphol.nl. For more information go 

to our website www.cyssec.nl. You can also find CYSSEC on 

LinkedIn. 

 

SCHIPHOL & CYBERSECURITY 

 

CYSSEC OFFERS A HELPING HAND 

 

CHAIN DEPENDENCY 

 

CYSSEC.NL 

Online platform with current cyber information, 
events calendar and developed tools.  

EVENTS 

Events that are tailored to the needs of the 

ecosystem.  
 

COMMUNICATIE & ADVIES 

Communication by means of newsletters, monthly 
threat landscape NCSC, LinkedIn & advisory.  

MORE INFORMATION ABOUT CYSSEC? 

 

mailto:cyssec@schiphol.nl
http://www.cyssec.nl/
https://www.linkedin.com/groups/13583343


 


