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Inrichten van logging & monitoring is geen IT-project
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 met realtime inzicht in kritieke 
handelingen binnen bedrijfs-
kritische processen zijn de 

juiste beslissingen in reactie op bedrei-
gingen te nemen. In potentie biedt 
logging & monitoring een adequate 
oplossing voor dit realtime inzicht in 
bedrijfsrisico’s, ofwel een dashboard 
dat potentiële bedreigingen en het 
actuele risicobeeld presenteert. Dit be-
reik je echter niet door eenvoudigweg 
een tool voor security information & 

event monitoring (SIEM) technisch te 
implementeren. In de praktijk zien we 
dat organisaties moeite hebben om 
SIEM-projecten daadwerkelijk tot een 
integraal, realtime risicobeeld van een 
bedrijfsproces te laten leiden. Inves-
teringen in SIEM-oplossingen leveren 
dan wel vele terabytes aan logging op, 
maar geen waarde voor de business. 
Om logging & monitoring daadwer-
kelijk relevante, realtime informatie 
voort te laten brengen, op basis waar-

van direct de juiste beslissingen te 
nemen zijn, is een holistische aanpak 
nodig. Een aanpak die risico’s van kri-
tieke handelingen binnen bedrijfspro-
cessen vertaalt in rules voor aggregatie 
en correlatie van events in de gehele 
keten van een bedrijfsproces. Dat is de 
essentie van SIEM. Tegelijk is het de 
meest uitdagende succesfactor voor 
de implementatie want de kans op 
een overvloed aan triggers, waardoor 
niet meer duidelijk is hoe te handelen, 

 Beveiligingsmaatregelen richten zich veelal op bescherming tegen ongewenst verkeer dat van 
buitenaf het bedrijfsnetwerk op komt. Recente cybercrimeaanvallen hebben aangetoond dat 100 
procent veilig zijn een utopie is, ondanks alle maatregelen. Het is niet de vraag of het een keer mis-
gaat, maar wanneer en in welke vorm. als het dan zover is, is realtime inzicht in de situatie drin-
gend noodzakelijk om adequaat, met de juiste acties te kunnen reageren en zo de impact van het 
incident zo minimaal mogelijk te houden. Dit artikel introduceert hiervoor een aanpak gebaseerd 
op het uitgangspunt dat het bedrijfsrisico centraal staat.
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In een ideale wereld 
bestaan geen valse 
positieven, maar de 
praktijk is weerbarstiger

❉

businessimpactanalyse (BIA) en richt 
zich vooral op kritieke handelingen, 
zoals transacties en mutaties van 
gevoelige informatie.
Dan komt de scope van de bronsys-
temen aan de orde, het bepalen van 
de bronnen waaruit loggegevens 
opgehaald moeten worden. De eerdere 
analyse van de kritieke handelingen is 
hiervoor bepalend.
Elke keten – van bedrijfsproces naar 
IT-infrastructuur – kent meerdere 
kwetsbaarheden die geïdentificeerd 
moeten worden. In de praktijk worden 
meestal meer kwetsbaarheden in 
de keten vastgesteld dan een enkele 
stakeholder kan opnoemen, doordat 
kennis en informatie versnipperd zijn.
Nu de kaders bekend zijn, kan de in-
formatiebehoefte van de stakeholders 
aan bod komen.
Stel met de key-stakeholders vast 
welke periodieke en welke realtime 
informatie relevant is om de beoogde 
doelstelling te bereiken. Het gaat erom 
op het juiste moment waardevolle 
informatie aan de juiste functionaris 
te kunnen leveren. Zo wordt bijvoor-
beeld afgesproken periodiek te rap-
porteren over de aantallen succesvolle 
en niet-succesvolle aanmeldpogingen, 
en een directe alert te versturen wan-
neer event X en event Y zich voordoen 
binnen een tijdbestek van Z uren.

Proces van opvolging
Alle voorbereidende analyses zijn 
gedaan en de afspraken zijn gemaakt. 
Nog niet bekend is wat er moet 
gebeuren wanneer zich een incident 
voordoet; met andere woorden, hoe 
het proces van opvolging eruitziet.
Cybercrime beperkt zich niet tot kan-
tooruren en monitoring ‘de klok rond’ 
is dus essentieel. Daarom is minimaal 
een security operations center (SOC) 
met stand-bydienst nodig, bij voor-
keur een center dat 7 x 24 uur bemen-
sing heeft. Uiteraard geldt dit alleen 
wanneer de te mitigeren bedrijfsrisi-
co’s de bijbehorende 7x24-investering 
rechtvaardigen.

De tijd  tussen de aanvang van 
cybercrime, de constatering en de 
opvolging hiervan moet uiteraard zo 
kort mogelijk gehouden worden om 
de kwaadwillende zo min mogelijk 
kans te geven schade toe te brengen. 
Een SIEM-toepassing kan deze tijd tot 

seconden terugbrengen, terwijl bij het 
ontberen van een geautomatiseerde 
maatregel dit wel maanden kan duren. 
Vervolgens is het de vraag of en, zo ja, 
wanneer geautomatiseerde respons 
nodig is. In een ideale wereld bestaan 
geen valse positieven – loos alarm – en 
heeft een geautomatiseerde respons 
geen ongewenste neveneffecten. De 

praktijk is weerbarstiger. Daarom is 
het zaak heel goed na te denken over 
de gevolgen van geautomatiseerde 
respons op een vals-positieve mel-
ding. Zo had een bank in de Verenigde 
Arabische Emiraten, die recent 35 
miljoen euro lichter is geworden 
door cybercrime, haar ATM-dienst-
verlening automatisch kunnen laten 
blokkeren door een trigger. Dat zou 
de schade aanzienlijk beperkt hebben. 
Anderzijds veroorzaakt blokkering bij 
loos alarm ook schade. Beperk daarom 
bij geautomatiseerde respons de valse 
positieven afdoende. Richt geauto-
matiseerde respons dus alleen in na 
een uitgebreide analyse van mogelijke 
scenario’s en voor die situaties waar 
er geen grotere schade wordt veroor-
zaakt dan die van de bedreiging zelf.
De escalatiekanalen worden idea-
liter per keten in kaart gebracht en 
afspraken in procedures vastgelegd. 
Vervolgens is het zaak zich ervan te 
vergewissen dat deze procedures ook 
bij alle stakeholders bekend zijn.

Bronsystemen
Dan komen we toe aan de bronsyste-
men. Welke bronsystemen zijn nodig 
om afwijkingen in de keten vroeg-
tijdig te kunnen herkennen en om in 
staat te zijn tijdig actie te ondernemen? 
Dat is voor deze laatste stap de vraag-
stelling.
Realtime inzicht in het risicobeeld 
van een keten kan alleen gerealiseerd 
worden door alle relevante logging te 
monitoren. Het is een intensieve, maar 
onontkoombare exercitie om de rele-

vante logging per informatiesysteem 
in de keten op verschillende niveaus te 
identificeren: applicatie, middleware, 
server, database, storage en ten slotte 
het netwerk (zie figuur 1). Het is ook 
al een flinke klus om te identificeren 
welke technische systemen onderdeel 
zijn van een bedrijfsproces: eerst het 
bedrijfsproces definiëren, dan vaststel-
len welke informatiesystemen nodig 
zijn, daarna welke IT-componenten 
hiervan onderdeel zijn. Vervolgens 
bepalen welke logging relevant is 
voor de beschikbaarheid, continuïteit 
en integriteit van de systemen en de 
impact op het bedrijfsproces.
De retentietijd van de logging – hoe 
lang moeten gegevens bewaard 
blijven? – samen met de scope van de 
bronnen is leidend voor de sizing van 
de SIEM-oplossing. De sizing is een 
bijzonder lastige opgave omdat de 
behoefte aan opslagcapaciteit grillig 
verloopt. De gekozen oplossing zal 
dus schaalbaar moeten zijn.

Slotoverweging
Het inregelen van logging & mo-
nitoring met een SIEM-oplossing 
is ondanks de nodige technische 
elementen geen technisch project, 
maar een businessproject. Het zijn 
immers bedrijfsrisico’s die opvolging 
vragen. Dit lukt dan ook alleen met 
een aanpak die uitgaat van business-
risico’s en directe betrokkenheid van 
alle stakeholders in de keten. Voor 
een succesvolle implementatie luidt 
het advies: begin met een behapbare 
scope en bouw door op succes! Don’t 
try to boil the ocean in one go…

Rolf Selling (r.selling@quintgroup.com) en 
Sven Ehrhardt (s.ehrhardt@quintgroup.
com) zijn werkzaam als senior consultant 
bij Quint Wellington Redwood, een ad-
viesbureau dat zich richt op het grensvlak 
van organisatie en IT.
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Grotere organisaties 
hebben lang niet 
altijd een overzicht 
van wie waarvoor 
verantwoordelijk is

Figuur 1: De complexe keten van bedrijfsproces tot IT-infrastructuur.

Flow van bedrijfsrisico’s naar 
aan te sluiten bronsystemen
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is aanwezig. Drie stappen leiden tot 
een complete en daarmee effectievere 
aanpak, namelijk het vaststellen van 
de business requirements, vervolgens 
ontwerp en inrichting van het proces 
van opvolging, en dan gefaseerd en 
selectief aansluiten van bronsystemen 
op de logging & monitoring-toepas-
sing. We zullen deze stappen achter-
eenvolgens aan de orde laten komen.

Business requirements
De op te stellen business requirements 
beschrijven de scope, welke bedrijfs-
risico’s in welke bedrijfskritische 
processen met de SIEM-oplossing 
gemonitord gaan worden, en welke 
rapportages en alerts SIEM moet gaan 
leveren. Om de business requirements 
te kunnen vaststellen is het allereerst 
zaak te bepalen wie de stakehol-
ders zijn in de keten die loopt van 
bedrijfsproces tot IT-infrastructuur. 
De ervaring leert dat grotere orga-
nisaties lang niet altijd een actueel 

overzicht hebben van wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Bovendien blij-
ken de stakeholders elkaar ook niet 
altijd te kennen: de eigenaar van een 

bedrijfkritisch proces en daarmee 
de eigenaar van de bedrijfsrisico’s 
kent lang niet altijd de sleutelfiguren 
in het beheer van de onderliggende 
IT-systemen in de keten. Zijn deze 
stakeholders eenmaal getraceerd, dan 
wordt het tijd aan de bewustwording 
in de keten te gaan werken. Het gaat 

dan vooral om de bewustwording 
van bedrijfsrisico’s bij IT’ers en van 
kwetsbaarheden in IT-systemen bij 
eigenaren van bedrijfsprocessen. Hier-
mee brengen we de bedrijfsrisico’s in 
kaart in relatie tot kwetsbaarheden 
in IT-systemen. Dit kan door middel 
van workshops met de belangrijkste 
stakeholders in de keten, vertegen-
woordigers van zowel business- als 
IT-organisatieonderdelen. Workshops 
leiden over het algemeen in korte tijd 
tot inzicht in risico’s en input voor de 
nodige requirements.
Na de fase van de bewustwording 
komt de analyse van de bedrijfsri-
sico’s in de keten aan de orde, ook 
weer aan de hand van de informatie 
die de stakeholders kunnen bieden. In 
dit stadium blijkt waarom het goed is 
wanneer stakeholders elkaar kennen. 
Een zekere vertrouwdheid met de 
materie vergemakkelijkt de analyse 
namelijk aanzienlijk.
De analyse wordt wel aangeduid als 
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