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Doel webinar

Na het volgen van dit webinar:
• Weet u wat use cases binnen M&R precies zijn.
• Begrijpt u waarvoor en hoe u ze kunt gebruiken.
• Kent u de toegevoegde waarde hiervan voor uw organisatie. 
• Weet u waar u moet starten voor het ontwikkelen van een use case.
• Kunt u hierover in gesprek met uw leverancier.



Use cases inhoudelijk bekeken (60 min)

Wat is een use
case?

Typen use cases

Vragen

Voorbeelden 
en werking

Context & inleiding



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!”
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Use cases

Use Case = 
Scenario wat niet mag voorkomen
en dus gedetecteerd moet worden



Twee soorten use cases

Technische uitgangspunten
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Technische aanvallen 
(DDOS, Ransomware, botnets)

Ongebruikelijke inlog pogingen



Twee soorten use cases

Technische uitgangspunten

Misbruik technische 
kwetsbaarheden

Technische aanvallen 
(DDOS, Ransomware, botnets)

Mate van volwassenheid

Ongebruikelijke inlog pogingen



Twee soorten use cases

Technische uitgangspunten Bedrijfsproces uitgangspunten

Misbruik technische 
kwetsbaarheden

Technische aanvallen 
(DDOS, Ransomware, botnets)

Illegale/ongewenste handelingen

Ongewenste situaties

Mate van volwassenheid

Ongebruikelijke inlog pogingen Fraude
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Deel en zoek de samenwerking!
Gemeenten hebben met dezelfde uitdagingen te maken. Zowel in 

bedrijfsvoering als met M&R. Het delen van oplossingen en 
samenwerking verhoogt de Digitale Weerbaarheid!

Meestal beschikbaar 
vanuit leverancier



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

