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Doel workshop

Live een voorbeeld use case met een technische trigger 

uitwerken, op basis van actuele input van de deelnemers.

Tijd: 1 uur



Vorig webinar:
Twee manieren van uitbreiden

In de breedte

(Meer logbronnen)
In de diepte

(Complexere detectie)

SIEM/SOC SIEM/SOC

Niveau START

10 (technische)

use cases

2 anomalie 

detecties

6 logbronnen
Meer 

logbronnen

Meer technische

use cases

Applicatie 

logging

Business

use cases

Niveau START

10 (technische)

use cases

2 anomalie 

detecties

6 logbronnen

Endpoint

monitoring

Cloud 

monitoring



Use cases

Use Case = 

Scenario wat niet mag voorkomen

en dus gedetecteerd moet worden



Onderzoekt 

server op 

aanwezigheid 

kwetsbaarheid en 

of die te 

misbruiken is.

Backdoor of 

andere 

malicious

software 

installeren.

Data stelen, 

resources 

misbruiken(bv 

cryptominer), 

privilege escalation

of afwachten tot 

rustiger moment.

Indien afwachten 

rustiger moment:

Hacker komt later 

weer in de lucht 

voor verder 

misbruik.

Proces

Hacker zoekt 

toegang/ 

verbinding met 

kwetsbare 

server.

Technische use case, uitwerking

Risico: 

Misbruik van de kwetsbaarheid in Log4j.



Technische use case, uitwerking
Risico: 

Misbruik van de kwetsbaarheid in Log4j.

Kenmerken Waar zien we dit? Wanneer signaleren? Acties

Testen of kwetsbaarheid 

aanwezig is.

De kwetsbaarheid wordt getest 

op mogelijkheid tot misbruik, of is 

al misbruikt

Hacker nog niet laten merken dat 

je hem door hebt, maar goed 

monitoren en schade beperken

Schade beperken en verspreiding 

tegengaan. Onderzoek in containment

naar verdere besmetting

Server isoleren van het netwerk 

(of laten doen door leverancier)

Server maakt connectie 

naar buiten en haalt 

software op

Op een later tijdstip wordt deze 

software geactiveerd/gebruikt

Aanwenden recovery mogelijkheden. (Moet 

van te voren over nagedacht zijn. Bv backup

terugzetten, opschonen server) 

Los ook de kwetsbaarheid op!!

(Cyber) Threat Intelligence

CTI of TI

Logbronnen Correleren noodzakelijk!

Voorbeelden gebruikte strings:

${jndi:ldap ${jndi:dns

${jndi:rmi ${jndi:nis etc.

Er wordt verbinding 

gemaakt met een 

(kwetsbare) server

Logging webserver, 

proxy, (FW) 

netwerksensor, IDS/IPS

Logging webserver, 

proxy, (FW)

FW, Proxy, webserver, 

IDS/IPS, DNS 

Logging proxy, 

webserver, FW

Er is ongeautoriseerde software 

geïnstalleerd 

(op disk, in memory of register)

Connectie opgebouwd naar een 

kwetsbare server 

Mogelijk installatie van 

software voor verder 

misbruik

Eerst server in veilige omgeving 

opstarten en testen. Pas na sein veilig 

weer terug in productie

Afhankelijk van 

capaciteiten 

organisatie en type 

informatie voorziening 

(risicoafweging)



Dank voor de aandacht!

Alle hulpmiddelen zijn te vinden op onze website:

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

info@IBDgemeenten.nl
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