
voor een cyber-veilige Haven

ferm-rotterdam.nl
Samen voor een cyberweerbare haven, samen FERM.

Wat krijg ik als mijn bedrijf in FERM participeert?
We beginnen met de FERM cyberweerbaarheidsscan die je inzicht geeft in jouw situatie. We 
delen dreigingsinformatie van het Nationaal Security Meldpunt (NSM) en het Nationaal 
Cyber Security Centrum (NCSC) - zowel algemene dreigingen als dreigingen specifiek op 
jouw digitale footprint. Je krijgt toegang tot ons beveiligde portal en daarmee tot de CISO 
community van het HIC waarmee best-practices gedeeld kunnen worden. Onze moderator 
geeft expert-advies op basis van vragen van participanten. We organiseren gezamenlijke 
cursussen, Incident Response Planning én oefening. Kennissessies, waar we de diepte in 
gaan op specifieke onderwerpen. Je krijgt toegang tot het Self-service portal van CYRA. Op 
specifieke onderwerpen, zoals Storage Spoofing, werken we op projectbasis samen. En je 
kunt - well informed - diensten inkopen bij derden.
Participeren?
Stuur een e-mail naar contact@ferm-rotterdam.nl

FERM publieke diensten
Port Cyber Café’s digitaal openbare informatiesessies. Storage Spoofing black- 
& whitelist in samenwerking met de Zeehavenpolitie en participanten 
Awareness campagnes in samenwerking met diverse partijen, onder andere 
Portbase en KPN. We hebben de kwetsbaarheden van meer dan 500 
domeinnamen gemeten met ThreadStone en Security Delta. We publiceren 
jaarlijks een cyberbeeld van het Haven Industrieel Complex, inclusief adviezen 
voor bedrijven en voor beleidsmakers. Voor alle MKB bedrijven van 0-50 FTE in 
Zuid- Holland de professionele Cyberweerbaarheidsscan, voor slechts een eigen 
bijdrage van 250 euro, in samenwerking met CGI en de provincie Zuid-Holland.
Bijblijven met openbare informatie? Volg ons op LinkedIn.

FERM samenwerkingen 

Samenwerkingsverband FERM ondersteunt organisaties in het Haven 

Industrieel Complex (HIC) in het verhogen van de cyberweerbaarheid. We 

hebben geen winstoogmerk en zijn publiek-privaat georganiseerd. We 

organiseren diensten en activiteiten die openbaar zijn en ook diensten die 

alleen beschikbaar zijn voor participerende bedrijven - geschikt voor 

bedrijven van klein naar groot - en publieke partners. Participerende 

bedrijven krijgen een deel van hun bijdrage retour in de vorm van een 

voucher waarmee ze cyberproducten of diensten kunnen inkopen.

Met bovenstaande partners is er een geformaliseerde samenwerking. Samen staan we FERM.

Met onderstaande partners is er een geformaliseerde samenwerking. Samen staan we FERM.
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FERM bijeenkomsten
• 6 oktober: deelsessie bij BRZO directeuren dag
• 13 oktober: onderdeel van EDP Audit dag
• 18 oktober: POP UP stand CYRA - side event ONE conference
• 26 oktober: cursus introduction to vulnerability & patch management
• 3 november: FERM NIS-2 special event
• 17 november: FERM Port Cyber Café
• 21 november: Haventafel Cyberprojecten
• 1 december: FERM eindejaarsessie
Ook in 2023 zullen er diverse bijeenkomsten worden gepland.

Samenwerkingsverband FERM ondersteunt organisaties in het Haven 

Industrieel Complex (HIC) in het verhogen van de cyberweerbaarheid. We 

hebben geen winstoogmerk en zijn publiek-privaat georganiseerd. We 

organiseren diensten en activiteiten die openbaar zijn en ook diensten die 

alleen beschikbaar zijn voor participerende bedrijven - geschikt voor 

bedrijven van klein naar groot - en publieke partners. Participerende 

bedrijven krijgen een deel van hun bijdrage retour in de vorm van een 

voucher waarmee ze cyberproducten of diensten kunnen inkopen.

Terugkijk tips! 
• Port Cyber Café’s van 2022, onder andere over cyberverzekeringen
• ESET security sessions seizoen 1, aflevering 1 en aflevering 6
• Webinar Digitale Veiligheid (24 februari) over de dreiging uit Rusland voor de Rotterdamse Haven
De terugkijktips zijn onder nieuws op www.ferm-rotterdam.nl terug te vinden. Onderwerpen voor deze sessies worden, net als 
de aansprekende sprekers,  geselecteerd door de redactiecommissie.

Aanmelden op nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar aanmelden@ferm-rotterdam.nl.


