
Wat is SOC/SIEM?
SIEM/SOC is een voorziening die wordt ingezet voor monitoring en 
response. Een Security Information & Event Management Systeem 
(SIEM) is het gereedschap dat in staat is om (log)informatie vanuit 
verschillende bronnen te raadplegen, te interpreteren en te correleren 
naar wat zich binnen deICT-infrastructuur afspeelt op het gebied van 
digitale aanvallen en andere beveiligingsincidenten. Het beheer van 
het SIEM en de analyse van meldingen vindt plaats vanuit een Security 
Operations Center (SOC). Dit SOC is decentrale plaats bij de externe 
leverancier van waaruit het monitoren van de digitale infrastructuur 
van de gemeente plaatsvindt op basis van verzamelde gebeurtenissen 
in logbestanden. Het soort applicaties en apparaten waar loginforma-
tie vanverzameld wordt, kan zeer uiteenlopend zijn: van firewalls, IDS, 
routers en het netwerkverkeer tot aan bedrijfsapplicaties. Alle syste-
men die relevante informatiekunnen aanleveren om zicht te krijgen op 
het gebruik, de beveiliging of destatus van het netwerk en de daarop 
aangesloten systemen, kunnen daarbij wordengebruikt.

Uitgangspunt is dat SIEM/SOC wordt uitbesteed. Veel gemeenten 
hebben zich aangemeld voor GGI veilig en/of hebben aangegeven 
deze dienst bij een leverancier af te willen nemen.

Zie voor nadere uitleg de handreiking Starten met Monitoring en 
Response

Realisatie

Fase 1: Voorbereiding

Monitoring & Response kan alleen effectief worden ingezet als de juiste voorbereidingen 
zijn getroffen. Een gedegen projectplan en de samenwerking tussen de CISO en IT zijn 
essentieel. Er moet vooraf nagedacht worden over het ambitieniveau van de gemeente 
en welke kennis beschikbaar dient te zijn. Hieronder zijn enkele vragen opgesomd die 
richting geven om M&R goed voor te bereiden.

  Zijn de juridische aspecten zoals beschreven in de handreiking starten met M&R 
voldoende geadresseerd?
  Is het gewenste groeipad gedefinieerd?
  Is de juiste capaciteit en kennis beschikbaar?
  Is er een door alle partijen gedragen technische ontwerp?
  Is er een overzicht van de basisgegevens zoals bijv. een actuele netwerktekening, 
gebruikte IP ranges, etc?
  Zijn de logbronnen geselecteerd welke de gewenste informatie gaan aanleveren?
  Is er een contactpersoon voor de M&R leverancier binnen de ICT-afdeling be-
noemd?
  Is er een koppeling tussen M&R en de meldingenregistratie van de gemeente?
  Is er een verwerkersovereenkomst afgesloten met de M&R leverancier?
  Is personeelszaken betrokken bij de invoering van M&R?
  Is de OR betrokken bij de invoering van M&R?
  Zijn de medewerkers geïnformeerd over de start van M&R?
   Zijn er afspraken mbt gewenste serviceniveaus?

Fase 4: transitie

Tijdens de transitie fase wordt alles wat het projectteam heeft gemaakt overgedraagd 
naar de beheerorganisatie. Het is hierbij van belang dat iedereen weet welke rol hij/zij 
speelt in het proces en dat de geimplementeerde technische use cases naar behoren 
werken. Hieronder zijn enkele vragen opgesomd die richting geven om de transitie van 
het project M&R naar beheerorganisatie goed te begeleiden.

  Is de kennis van het project overgedragen aan de beheerorganisatie?
  Zijn de beheerfuncties ingericht?
  Is instemming gekregen van de manager ICT voor de bruikbaarheid van de 
ontworpen use cases?
  Is er een decharge van het project verleend door debeheerorganisatie?

Fase 2: Ontwerp

Tijdens deze fase dient er een ontwerp gemaakt te 
worden van de M&R omgeving. Het gaat hierbij om de 
M&R tooling, de koppeling tussen de gemeentelijke 
infrastructuur en de logbronnen in deze infrastructuur. 
Ook dienen de processen ontworpen te worden, of 
tenminste aanpassingen op de bestaande processen. 
Als (een gedeelte van) de IT is uitbesteed dan dienen 
de contracten met de leveranciers onderzocht te 
worden, met als doel om wijzigingen in het geval van 
een security incident snel op te kunnen lossen.
Hieronder zijn enkele vragen opgesomd die richting 
geven om M&R goed te ontwerpen.

  Is er een koppeling tussen de M&R tooling van 
de leverancier en de gemeentelijke infrastruc-
tuur?

  Zijn de correcte technische basisgegevens en de 
info over de logbronnen aangeleverd?

  Sluiten de meldingen vanuit de M&R leverancier 
aan op het incidentmanagementproces van de 
gemeente?

  Zijn de contracten van uitbestede

Fase 3: Implementatie

De implementatie van Monitoring en Response is bij de 
start voornamelijk een activiteit van technisch specialis-
ten en beheerders. Zij implementeren de SIEM-tooling 
en configureren de logbronnen. Als de technische 
implementatie klaar is, moet de opvolging van de 
signaleringen worden geïmplementeerd. Dit kent ook 
organisatorische aspecten en is daarmee een samen-
spel tussen technici en procesdeskundigen.
Hieronder zijn enkele vragen opgesomd die richting 
geven om M&R goed te implementeren.

  Is het collector platform correct geimplemen-
teerd?

  Zijn de logbronnen correct geconfigureerd?
  Zijn de basis technische use cases geimplemen-
teerd?

  Heeft er finetuning van de signalering plaatsge-
vonden?

  Zijn de signaleringen vanuit SOC gekoppeld aan 
het incident management proces?

  Zijn de rapportages geimplementeerd?

Fase 5: Run
Na overdracht naar de beheerorganisatie kan de dienst geleverd worden volgens de 
afgesproken SLA. De signaleringen die hieruit voortvloeien kunnen nu opgevolgd 
kunnen worden. Er dient tevens een evaluatieproces te zijn om zowel de M&R leveran-
cier als de interne samenwerking te evalueren. Nu kan er ook nagedacht worden over 
het uitbreiden van de diensten met bijv. business use cases. Hieronder zijn enkele vragen 
opgesomd die richting geven om de runfase van M&R goed voor te begeleiden.

  Is er een evaluatieproces afgesproken met de M&R leverancier gebaseerd op 
specifieke indicatoren?
  Worden de signaleringen goed binnen incidentmanagement opgepakt?
  Wordt er geevalueerd hoe de interne beheerorganisatie met de meldingen van de 
M&R leverancier omgaat?

Bepalen benodigde
capaciteit en kennis

opstellen technisch
ontwerp

aanleveren
basisgegevens

bepalen logbronnen

M&R inpassen in
beheerorganisatie

koppeling tooling
en infrastructuur

Technisch ontwerp

Huidige beheer contracten bekijken 
en eventueel aanpassen

implementeren usecases

Configuratie
logbronnen

Implementeren
signalering

Validatie use cases en
rapportages

Leveren van de
dienst

Uitbreiden monitoring
en response

Evalueren

Leverancier

Intern

CISO ICT manager ICT beheerteams Communicatiemedewerker

Verhoging  
Digitale Weerbaarheid 

Module 2: Starten  
met M&R

Fase 1: voorbereiding

Fase 2: Ontwerp

Fase 3: Implementatie

Fase 5: Run

inrichten
beheerfuncties

Fase 4: transitie


