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Doel webinar

Na het volgen van dit webinar:

• Weet u wat Monitoring en Response precies is.

• Begrijpt u wanneer en waarom dit waardevol is voor uw gemeente.

• Weet u welke randvoorwaarden belangrijk zijn en waarom.

• Weet u hoe u kunt starten met een implementatie van M&R.

• Begrijpt u hoe u (met GGI-Veilig SIEM/SOC) M&R kunt invullen.



Focus/scope:

Wat is Monitoring & Response en hoe wordt het gebruikt.

We gaan nog niet de techniek in!

Let op!

GGI-Veilig is niet van de IBD, maar hebben wel een relatie.

De relatie komt aan bod, we gaan niet diep inhoudelijk op 

GGI-Veilig in.



Webinar Starten met M&R (60 min)

Wat is M&R

Randvoorwaarden

Vragen

Starten met 

M&R

Tips uit de 

praktijk

Context & inleiding



Vraag:

Hoe word monitoring en 
response ook vaak genoemd?

Antwoorden in de chat svp.



VDW module 2 - aanleiding
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Doel M&R

Detecteer zo snel mogelijk ongewenste 

activiteiten in de ICT infrastructuur, om snel 

ingrijpen mogelijk te maken en daarmee 

schade zoveel mogelijk te beperken of te 

voorkomen.

“Hoe langer het duurt, hoe groter de schade!”



Antwoord:

Monitoring en response wordt 
ook vaak SIEM/SOC genoemd.

SIEM:

Security Information & 

Event Management

SOC:

Security 

Operations Center



Wat is dat nu precies?

SIEM SOC



Wat is dat nu precies?

SIEM SOC

Organisatie van bekwame, 

gespecialiseerde mensen, welke 

alle operationele taken met 

betrekking tot Informatie Beveiliging 

kunnen uitvoeren. 

Gebruiken SIEM tooling als input.

Dit proces wordt 

ondersteund met 

specifieke SIEM 

tooling.

Security Information and Event 

Management is een proces wat 

alle security gerelateerde 

informatie en gebeurtenissen in 

een ICT infrastructuur kan 

monitoren, analyseren en op 

basis van deze analyses de 

noodzakelijke responses kan 

initiëren of uitvoeren.



Verhoudingen

Security Operations Center (SOC)
Organisatie van bekwame, gespecialiseerde mensen, welke alle operationele taken 

met betrekking tot Informatie Beveiliging kunnen uitvoeren. 

Security Information & Event Management (SIEM)
Verzamelen events, verzamelen IoC’s, verzamelen logs, correlatie van verzamelde 

informatie.

Levert 

gegevens aan:

Security Operations
Correlatie, analyse, monitoring, alarmering, opvolging, rapportage, 

incident management, change management, communicatie, beheer tooling. 

Voert uit:
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Waarom is M&R zo belangrijk?

Zonder inzicht kunnen 

kwaadwillenden ongemerkt hun 

gang gaan.

Risico’s

Hoe langer onopgemerkt, hoe 

groter de schade.
Door traag handelen:

Gegevens kunnen gestolen 

worden of onbeschikbaar raken, 

bv door vernietiging. 
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kwaadwillenden ongemerkt hun 

gang gaan.

Inzicht in de 

(ongewenste) activiteiten 

in de ICT infrastructuur. 

Mogelijkheid tot snel ingrijpen.

Verstoringen duren zo kort 

mogelijk en schade zo beperkt 

mogelijk.
Oorzaak is meestal te 

achterhalen en mogelijk in de 

toekomst te voorkomen.

Risico’s

Kracht

Hoe langer onopgemerkt, hoe 

groter de schade.
Door traag handelen:

Gegevens kunnen gestolen 

worden of onbeschikbaar raken, 

bv door vernietiging. 



Toegevoegde waarde voor gemeenten

Beperkte schade door snel ingrijpen

Voldoen aan wet en regelgeving



Taakverdeling leverancier en gemeente

Leverancier SIEM/SOC dienst Gemeente

Interactie

Monitoring ICT infra

Detectie & analyse

Handelingsperspectief

Rapportage

Signalering naar gemeente

Beheer SIEM/SOC tooling
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Brute Force attack detected
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Randvoorwaarden

Handreiking met

checklist is te 

downloaden op 

onze site.



Waar begin ik? ”Starten met M&R”

Voorbereiding:

Kaders en opstellen 

projectplan Ontwerpen:

Techniek en 

processen
Implementatie:

Technische omgeving, 

processen & organisatie,

rapportage. Transitie naar beheer:

Kennisoverdracht,

inrichten beheerfuncties,

decharge project
Uitvoering:

Leveren van de dienst,

Evaluatie leverancier & 

interne processen

Mogelijk vervolg 

naar uitbreiden 

M&R.



Starten met M&R

Handreiking en

voorbeeld/sjabloon 

projectplan is te 

downloaden op onze site.



Belang van goede logging

Het gebruik van M&R:

Accurate detectie en signalering

Voldoende informatie voor het oplossen van 

incidenten

Mogelijkheid tot ontdekken van fouten in hard- en 

software

Mogelijkheid tot onderzoek van gebeurtenissen

(Forensics)
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GGI-Veilig: Niveau START

10 standaard use cases

2 anomalieën
6 standaard logbronnen

Beschikbaarheid:

24 x 7 x 365

Netwerksensor (KPN)

Buitenste Firewall

DNS Server

Domain Controller

Proxy Server

Mail Server

ID GEKOPPELDE

LOGBRON(NEN)

OMSCHRIJVING Toelichting

UC1 primair: AD 

aanvullend: IDS, FW

Detection of brute force guessing 

attack

A guessing brute-force attack is an attempt to discover a password by 

systematically trying every possible combination of letters, numbers, 

and symbols until it find the combination that works. 

The focus is on the Domain Controller because this is the central point 

of authentication if we look at the most networks. 

UC2 primair: IDS

aanvulend: FW

Detection of a Critical IDS alert This use case looks at the logfile from of the Intrusion Detection System 

(IDS). The IDS functioality is on the Secure Edge Platform (SED). When 

IDS classified an alert with a CRITICAL level, the use case is triggert.

UC3 primair:Firewall

aanvullend: IDS, Proxy

Detection of protocols to uncommon portsMalicious parties can perform Command & Control communications 

over a non-standard port to bypass proxies and firewalls that are 

incorrectly configured

UC4 primair: AD

aanvullend: IDS, FW, Proxy 

Detection of a Successful login with 

Built-in Accounts

Built-in accounts are default-accounts that are created automatically 

when a system or service is installed. From security policies it is not 

allowed to use build-in accounts. The Threat Intelligence Platform (TIP) 

has a list of common usernames and this rules checks if the username 

will be used. 

UC5 primair: Webproxy (gefilterd)

aanvullend: IDS, FW, Proxy

Detection of connections to and from 

an known malware address

Detects any connection to and/or from the internal network to a known 

malicious malware  addresses. This use case uses Threat Intelligence 

Platform (TIP) which constantly updated about the latest malicious 

addresses. 

UC6 Mail Detection of links to known 

phishing address/domains within 

emails

Detects if an email is incoming containing a link to a known 

phishing address/domain This use case uses Threat Intelligence Platform 

(TIP) which constantly updated about the latest phishing addresses.

UC7 Primair: Webproxy (gefilterd)

aanvullend: IDS, FW, Proxy

Detection of connections to and from 

an known Command and Control 

address

Detecs any any connection to and/or from the internal network to a 

known Command & Control addresses. This use case uses Threat 

Intelligence Platform (TIP) which constantly updated about the latest 

Command & Control addresses. 

UC8 DNS Detection of possible dns tunneling This use case monitors DNS request and looks for possible dns 

tunneling techniques

UC9 primair: Webproxy

aanvullend: IDS, FW, Proxy

Detection of an executable download from a suspicious Top Level DomainDetects executable downloads from suspicious top level domains. 

UC10 Webproxy Detection of Web activity from a 

privileged account.

With web authentication enabled on the web proxy this use case is 

triggert when a privileged account (like an administrator) is browsing 

different websites.

VNG UseCases uit IBM library / Niveau START



Advies NCSC

IBD volgt dit advies:

Begin klein en breid later uit.

Ervaring 

opdoen Oefenen met 

response

Inrichten & 

finetunen 

processen
Inrichten & 

finetunen 

organisatie



Documentatie



Oproep hulp

Documentatie is ontwikkeld in 2018 & 2019

Moet geüpdatet worden naar huidige tijd/situatie

Updaten ism met gemeenten: Expertgroep.

Wilt u ons helpen?

info@IBDgemeenten.nl



Tips uit de praktijk

• Begin klein en breid later uit.
• Met een eerste kleine opzet kan iedereen een beetje wennen en oefenen.

• Zie het als een soort pilot/test om te kijken of alle noodzakelijke dingen zijn ingeregeld en werken.

• Werk in kleine stapjes, zodat iedereen aangehaakt blijft.

• Maak een realistische planning.
• M&R is complex, zorg voor een reële tijdsinschatting.

• Neem daar ook de verschillende betrokken organisatie onderdelen en (externe) partijen in mee.

• Zorg dat de randvoorwaarden zijn ingevuld!
• Erg belangrijk. Zie hiervoor ook de handreiking ”Randvoorwaarden M&R” en VDW module 1.

• Zonder ingevulde randvoorwaarden is het resultaat en bruikbaarheid niet optimaal.

• Beleg de verantwoordelijkheden goed
• M&R is altijd een samenspel tussen verschillende organisatie onderdelen en (externe)partijen.

• Beleg de verantwoordelijkheden bij de juiste onderdelen en baken deze goed af.



Samenvattend

Beperk schade door inzet M&R

Door snel detecteren en snel adequaat ingrijpen de schade tot een 

minimum beperken.

Zorg dat je de randvoorwaarden ingevuld hebt.

Invulling van de randvoorwaarden zijn essentieel voor een optimale 

werking en waarde voor de organisatie.

Begin klein, breid later uit
Eerst in een kleine setup ervaring opdoen en oefenen. Daarna 

gecontroleerd uitbreiden naar de behoeften van de organisatie.



Vragen



Dank voor de aandacht!

Alle hulpmiddelen zijn te vinden op onze website:

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/

info@IBDgemeenten.nl

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/
mailto:info@IBDgemeenten.nl

