Verhogen digitale weerbaarheid met SOC/SIEM
SOC/SIEM is een belangrijke schakel in het verhogen van de digitale weerbaarheid. Het is de oren en ogen van de organisatie betreft het detecteren van security incidenten, en ondersteunt bij de response van deze incidenten.
Maar wat is nou van belang tijdens het implementeren van een SOC/SIEM dienst om de digitale weerbaarheid te vergroten? Daarvoor is dit groeimodel bedoeld.
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In eerste instantie is SOC/SIEM
nooit opzichzelf staand. Het is
een onderdeel van een groter
geheel, een tandwiel in de
machine. Voor de juiste
implementatie van SOC/SIEM
moet daarom vantervoren
bepaalde kaders vastgesteld
zijn, processen ingericht w
 orden,
en een algemene basis behoort
op orde te zijn. Z
 odoende zal de
toegevoegde waarde van SOC/
SIEM voor de organisatie pas
merkbaar worden. Zonder een
degelijke implementatie van
VDW module 1, zal het SOC/
SIEM niet de resultaten leveren
die verwacht en/of gewenst zijn.

Als een gemeente digitaal weerbaar is, dan kan zij
anticiperen op, weerstaan aan, herstellen van, en
evolueren na een security incident. Om het hoofd
te kunnen bieden tegen security incidenten is een
SOC/SIEM een goed stuk gereedschap dat in
samenwerking met de andere processen en
maatregelen kan bijdragen aan het verhogen van
de digitale weerbaarheid. Het SOC/SIEM vult hier
in het specifiek de rol in van het detecteren van
security events of verdacht gedrag, het door
zetten van incidenten naar de gemeente, en het
adviseren aan de gemeente welke stappen
genomen moeten worden om het incident te
verhelpen. SOC/SIEM is hiermee een onmisbare
schakel om digitaal weerbaar te worden of zijn.
Aangezien het SOC/SIEM een ontzettend
complexe en tijdsintensieve maatregel is, is het
handig als je weet welke stappen je het best
ondersteunen om digitaal weerbaar te worden.

VDW module 2
VDW module 2 vormt de basis voor het
inrichten van monitoring & response, dit is
de overkoepelende categorie waar SOC/
SIEM onderdeel van is. Concrete stappen
voor het inrichten van monitoring & res
ponse, welke ook relevant zijn voor de
implementatie van SOC/SIEM, zijn te vinden
op de website van de IBD. De stappen in
deze mindmap zijn toegespitst op de imple
mentatie van het SOC/SIEM.

4 Stappen naar een volwassen samenwerking met SOC/SIEM
Wanneer de basis staat van SOC/SIEM kan er uitgebreid worden naar een
volwassen samenwerking tussen het SOC en de interne organisatie. De
voorgaande stappen, ofwel de basis, zijn randvoorwaardelijk voor een goede
uitbreiding van de taken en verantwoordelijkheden van het SOC.
De interne organisatie kan veel profijt hebben van het automatiseren van taken
door het SOC.

Monitoren met een SOC/SIEM is een intensieve taak, en met een beperkt
budget moeten er keuzes gemaakt worden waar de schijnwerpers op staan.
Daarom zal er na een stevige fundering van onderliggende processen en de
technische inwerking van het SOC/SIEM gekeken moeten worden naar risico
gebaseerd werken, net als in de BIO.
De volgende vragen moeten gesteld worden:
-	 Is duidelijk wat de belangrijkste assets zijn van de gemeente?
-	 Is er in kaart gebracht welke risico’s we lopen, en welke eventuele
maatregelen we al getroffen hebben om deze risico’s te mitigeren?
-	 Welke risico’s kunnen we mogelijk verkleinen door de inzet van SOC/SIEM?
-	 Zijn afspraken gemaakt met het SOC over risico-inschaling van incident
meldingen?

Denk hierbij aan:
- Mandaat voor incident response taken op veel voorkomende problemen door
het SOC zelf.
- Automatische correlatie faciliteren op middelware & hardware
- Anomaly detection
- Threat hunting

Deze vragen zijn een goed start punt om erachter te komen of de
huidige en toekomstige use-cases effectief bijdragen aan de informatie
beveiliging van de gemeente.
Daarnaast wordt aangeraden om de actualiteit sneller mee te nemen in
use-cases in het SOC/SIEM. Dit zou in overeenstemming met het SOC/SIEM
kunnen resulteren in tijdelijke use-cases voor bepaalde ‘hot items’, denk
bijvoorbeeld aan de Microsoft Exchange kwetsbaarheid van april 2021.
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Beginnen met een SOC/SIEM omgeving is een flinke taak, en
vergt veel energie, kennis en gewenning van de gemeente.
Daarom is het uitgangspunt, ook aangeraden vanuit het
NCSC, om klein te beginnen.
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Meer info:
www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/
digitaleweerbaarheid

De interne
hygïene is
cruciaal voor de
Interne
organisatie in
Hygiëne
het algemeen en
ook voor de
implementatie
van SOC/SIEM.
Met interne hygiëne bedoelen we de
basis processen en maatregelen die
iedere organisatie moet treffen op
het gebied van IT en Security.
Zonder deze maatregelen is de
effectiviteit van een SOC/SIEM op
de digitale weerbaarheid nihil.
Daarnaast hebben deze activiteiten
veel overlap met maatregelen vanuit
de BIO. Denk hierbij aan:
- IT service management
- Identity access management
- Back-ups
- Privacy
- Inventarisatie van assets
Meer info:
www.informatiebeveiligingsdienst.nl/
kennisproducten-ibd

Belang van de
randvoorwaarden
Er kan niet genoeg
herhaald worden
hoe belangrijk de
randvoorwaarden
zijn voor de digitale
weerbaarheid, en de
groei in digitale
weerbaarheid met
SOC/SIEM.
Deze randvoorwaar
den zijn cruciaal en
esstentieel voor de
juiste werking van
SOC/SIEM.
Begin daarom ook
altijd eerst met de
randvoorwaarden
implementeren
voordat een SOC/
SIEM oplossing
wordt besproken.

Begin met:
-	 Inventariseer een applicatie of stuk middleware/hardware
waarop logbronnen gemonitord gaan worden. Denk hierbij
aan de logbronnen uit een firewall bijvoorbeeld.
-	 Zorg ervoor dat de eerste use-cases simpel zijn. Denk
bijvoorbeeld aan het aantal inlogpogingen binnen een
bepaalde tijd.
-	 Stel incidentniveaus op voor het SOC/SIEM, en zorg dat dit
verwoven is in het incident management proces.

Netwerk monitoring & End-point security
Netwerk monitoring is de eerste stap die we zetten op
technisch gebied met SOC/SIEM, immers, we willen kunnen
zien wat er gebeurt op de technische infrastructuur. Daarnaast
is end-point security agents de beginstap. De end-points zijn
vaak het start en/of eindpunt van een incident, en daar moet
dus vanaf het begin bij de belangrijkste end-points gemonitord
worden.

Kennisdeling & GAP analyse
Er is veel kennis over SOC/SIEM bij verschillende organisaties
en gemeenten. Met behulp van onder andere de IBD &
GGI-Veilig kunnen startende gemeenten veel leren over use
cases, implementatie en obstakels bijvoorbeeld.
Daarnaast is een GAP analyse uitvoeren met betrekking tot de
implementatie van het SOC binnen de organisatie een goede
manier om op langere termijn inzicht te creëren over de
toegevoegde waarde van het SOC voor het security postuur
van de organisatie. De GAP analyse zou hierbij voor de
implementatie gestart moeten worden, en na een periode van
6 tot 12 maanden na de implementatie opnieuw uitgevoerd
worden.
Zodoende kan men beter inzicht krijgen of de gestelde
doelstellingen ook behaald zijn.
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Starten met SOC/SIEM, op de
juiste manier, levert veel voorde
len op voor de digitale weer
baarheid van gemeenten. Welke
impact is gezien op de digitale
weerbaarheid van organisaties
die deze stappen al hebben
ondernomen?

Wat is de toegevoegde waarde
van risico gebaseerd werken op
de digitale weerbaarheid?

- De mogelijkheid om specifieke incidenten te detecteren. Hierdoor kunnen acties
ondernomen worden om het
incident op te lossen, en in de
toekomst te voorkomen.
-	 SOC/SIEM draagt bij aan het
continueren van primaire/
kritieke gemeentelijke processen. Door SOC/SIEM kan
de continuïteit beter gewaar
borgd worden door de signa
lering van incidenten en de
reactie daarop.
-	 Verbetering van het security
in het algemeen. De kennis
van SOC analisten en het
advies dat zij leveren aan de
gemeente zorgt ervoor dat in
bestaande trajecten zwakhe
den gesignaleerd worden en
verholpen kunnen worden, en
in nieuwe trajecten wordt
security beter meegenomen.

Continue verbetering & draagvlak
Risico gebaseerd werken staat ook centraal
in de BIO, en een efffectief risicomanage
ment programma voor informatiebeveiliging
is een iteratief proces. Daarmee is deze stap
niet een eenmalige oefening, er behoort
continue verbetert te worden, dit kost tijd.
Daarom is het van belang dat ook door
middel van het risico gebaseerd werken de
toegevoegde waarde van het SOC/SIEM
wordt gecommuniceerd met het bestuur om
draagvlak te behouden over de jaren heen.

-	 Risico gebaseerd werken met
het SOC/SIEM zorgt voor
een beter afgestemd monitoring programma, ofwel, we
kijken specifiek naar onze
belangrijkste assets, en waar
we het meest risico lopen.
Daardoor draagt het SOC/
SIEM beter bij aan de security
doelstellingen.
-	 Beter maatwerk leveren.
Wanneer de risico’s van de
gemeente gecommuniceerd
worden met het SOC/SIEM,
kan de dienstverlening naar de
gemeente toe beter op maat
gemaakt worden.

Deze uitbreiding kan alleen plaatsvinden als de jusite voorbereiding is getroffen,
zoals beschreven in VDW module 2 uitbreiding M&R.
Daarnaast is uiteindelijk altijd de gemeente eindverantwoordelijk voor de eigen
informatiebeveiliging, en niet een security leverancier. Het belangrijkste voor het
uitbreiden naar een volwassen samenwerking tussen de gemeente en SOC/SIEM
leveranciers zijn de afspraken die vantevoren worden gemaakt, en de
communicatie onderling.
In de (meeste) gevallen dat het SOC niet de incident response afhandelt, is er
ook terrein te winnen om de gemeente digitaal weerbaarder te maken. Het SOC
kan beter faciliteren en groeien in haar dienstverlening als de gemeente de wijze
van afhandeling van een incident terugkoppeld met het SOC. Terugkoppeling
van incidenten en de afhandeling daarvan behoort natuurlijk ook bekend te zijn
binnen de eigen organisatie voor processen zoals configuratie management en
patch management.
Tot slot is kennisdeling sleutel tot succes. Er is veel kennis op de markt, in de
rijksoverheid, bij de IBD, en andere gemeenten over SOC/SIEM. Maak ook
gebruik van deze kennis! De IBD organiseert webinars waarin SOC/SIEM ook aan
bod komt, schrijf je daarvoor in op de IBD website.
Meer info:
www.informatiebeveiligingsdienst.nl/agenda

Impact op digitale
weerbaarheid
Continue verbeteren van de
digitale weerbaarheid wordt
behaald door een volwassen
samewerking met het SOC/
SIEM.
Door een volwassen samen
werking kan er beter ingespeeld
worden op het dynamische
IT-landschap, en zullen inciden
ten, en de effecten daarvan
zoals uitval van processen en
diensten, datalekken, en andere
cyberdreigingen, effectief
verkleind worden door de inzet
van het SOC/SIEM.

Samenvattend, beginnen met
SOC/SIEM zorgt uiteindelijk
voor een digitaal weerbaardere
gemeente.
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