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Vrijwel iedere organisatie heeft tegenwoordig op zijn 
minst een aantal preventieve securitymaatregelen 
genomen. Denk aan de installatie van een een 
firewall, netwerk segmentatie, URL-filtering, two-
factor authenticatie, e-mailfiltering en antivirus, 
awareness campagnes en een gedegen beleid. Dit 
zijn de juiste basisprincipes waarmee een groot 
deel kwaadwillenden buiten de deur en goede 
dingen binnen de deur worden gehouden. Hoewel 
organisaties enorm veel geld besteden aan dergelijke 
preventieve maatregelen, blijven ze kwetsbaar voor 
cybercriminelen. 

Security is niet statisch 
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In 2020 werden in totaal 18.103 kwetsbaarheden gemeld door beveiligingsprofessio-
nals, onderzoekers en leveranciers, een gemiddeld percentage van 50 kwetsbaarhe-
den en blootstellingen (CVE’s) per dag. De verzamelde NIST-gegevens over veel voor-
komende CVE’s laten zien dat de trends in beveiliging en kwetsbaarheid de som van de 
in de tien voorgaande jaren gemelde kwetsbaarheden hebben overtroffen.

Organisaties worden dus steeds vaker blootgesteld aan digitale bedreigingen. Boven-
dien kunnen cyberaanvallen lange tijd verborgen blijven omdat de meeste organisaties 
niet over de vaardigheden beschikken om bedreigingen tijdig op te sporen en erop te 
reageren. Er zijn inmiddels legio voorbeelden van allerlei soorten bedrijven en organi-
saties die jarenlang gehackt zijn zonder het te weten. 

Evoluerende dreigingen
Het probleem zit niet zozeer in het beschermen tegen de dingen die we weten, maar 
juist in dreigingen die nog niet bekend zijn. Dreigingen zijn allesbehalve statisch, maar 
bedrijven behandelen hun security wel zo: deze wordt niet voortdurend bijgewerkt. De 
preventieve maatregelen die zijn genomen beschermen onvoldoende tegen die evolu-
erende digitale risico’s. 
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Juist het inzicht in de dingen die we niet weten is cruciaal. De beveiligingsperimeter 
moet 24 uur per dag bewaakt kunnen worden tegen nieuwe en evoluerende bedrei-
gingen, maar ook de preventieve maatregelen moeten getoetst worden Om zowel de 
externe als interne digitale risico’s te minimaliseren vormt de inzet van een Security 
Operations Center, of kortweg SOC, een steeds essentiëler onderdeel van de beveili-
gingsstrategie. Een SOC is essentieel geworden.

Strategische rol in de weerbaarheid en veiligheid
Gartner omschrijft een SOC als volgt: “Een Security Operations Center kan worden 
gedefinieerd als een team van security analisten, die vaak 24 uur per dag in ploegen-
dienst werken, als een faciliteit die is gewijd aan en georganiseerd om cyberdreigingen 
en -incidenten te voorkomen, te detecteren, te beoordelen en erop te reageren, en om 
naleving van de regelgeving te vervullen en te beoordelen.”

Door de continue analyses die de SOC-analisten maken en de voortdurende inspan-
ningen om security te verbeteren, draagt een SOC bij aan het versterken van het 
veiligheidsniveau en de weerbaarheid van een organisatie. Een SOC vervult daarmee 
een strategische rol.
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De belangrijkste voordelen van een SOC
Organisaties zetten regelmatig verschillende beveiligingstechnologieën in die zijn 
ontworpen om bedreigingen te voorkomen en te detecteren, en om bedrijfseigendom-
men te beschermen. Al deze bronnen generen dagelijks een enorme hoeveelheid data. 
Voor maximale efficiëntie moet deze data in realtime worden gecentraliseerd, gestan-
daardiseerd, gecorreleerd en gemonitord, met behulp van technologische en mense-
lijke middelen om verdachte activiteiten en incidenten te detecteren, te analyseren 
en hierop te kunnen te reageren. Dit zijn precies de werkzaamheden die een SOC uit 
handen kan nemen. 
Incidenten zijn vaak een combinatie van diverse activiteiten en dit vereist ook geco-
ordineerde acties om risico’s te verminderen. Een SOC voldoet perfect aan al deze 
eisen. Door een SOC kunnen organisaties sneller aanvallen identificeren en zorgen dat 
bedreigingen zo weinig mogelijk schade veroorzaken.
Verder helpt een SOC om te voldoen aan wet- en regelgeving die vaak eisen stellen aan 
security monitoring en kwetsbaarheidsbeheer of een incident respons functie vereisen.

De belangrijkste functies van een SOC
Een SOC kan een aantal belangrijke functies leveren:
• Proactieve detectie van schadelijke netwerk- en systeemactiviteit (vaak met be-

hulp van een SIEM). U wilt potentiële risico’s zo snel mogelijk inzichtelijk hebben om 
het effect van een incident te minimaliseren.

• Bewustwording van dreigingen om de preventie en defensieve maatregelen aan te 
passen voordat de dreiging de organisatie raakt.

• Alarmen en incidenten sorteren, prioriteren en analyseren volgens een Indicator of 
Compromise (IoC) methode.

• Adviseren en/of nemen van maatregelen om bedreiging in te dammen.
• Kwetsbaarheidsbeheer om te zien wat mogelijk kwetsbaar is op uw netwerk voor-

dat het door nieuwe bedreigingen wordt geraakt.
• Inzicht van alle hardware- en software-assets die op uw netwerk leven, zodat u 

kwetsbare assets tijdig kunt beschermen tegen nieuwe vormen van bedreigingen.
• Logbeheer om u en eventuele autoriteiten de mogelijkheid te geven forensisch 

onderzoek uit te laten voeren als een incident of inbreuk zich heeft voorgedaan.
• Corrigerende maatregelen (bijv. updates, configuratiewijzigingen, enz.).
• Rapporteren over de status van de genomen maatregelen. Zijn deze nog up to 

date of moeten deze aangescherpt worden?
• Configuratie van standaard en klantspecifieke use cases. Een SOC zal altijd 

gebruik maken van use cases, dit zijn “blueprints” met informatie van bekende drei-
gingen en patronen vergaard uit threat intelligence. Specifieke use cases moeten 
worden aangepast aan het profiel van het bedrijf zodat het SOC de juiste risico’s in 
de gaten houdt en reageert op de juiste dreigingen.
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Een externe SOC
Als een SOC zoveel voordelen heeft, waarom hebben dan niet meer bedrijven zo’n 
centrum ingericht? Voor grootzakelijke ondernemingen is een in-house SIEM of SOC 
vaak wel te realiseren. Het middensegment wordt echter vaak tegengehouden door 
de investering. Het inrichten van een in-house SOC is kostbaar. Niet alleen door de 
aanschaf van de benodigde soft- en hardware voor sensoren, maar ook door het aan-
trekken, behouden en 24/7 inzetten van gespecialiseerd personeel. Sommige organi-
saties nemen daarom gewoon het risico, of laten hun systeembeheerder(s) af en toe 
naar logging kijken en hopen dat deze toevallig op tijd de naald uit de hooiberg weet te 
vissen.

Er is een betere optie: outsourcing. Laten we eens kijken naar de argumenten voor een 
extern SOC. 

1. Gespecialiseerd personeel 
Hoewel een SOC gebruikt maakt van slimme technologie, is mensenwerk nog steeds 
enorm belangrijk om de resultaten te analyseren. Daarvoor zijn doorgewinterde securi-
tyspecialisten en analisten nodig. Het vinden en behouden van een getalenteerd SIEM/
SOC-team is duur en brengt de nodige uitdagingen mee in de zeer schaarse markt. 

Organisaties die ervoor kiezen om een aantal beveiligingsexperts in te huren, merken 
dat het moeilijk is om ze in huis te houden vanwege de hoge kosten en concurren-
tie binnen het vakgebied. Hoewel beveiliging als belangrijk wordt gezien, hebben de 
meeste organisaties een beperkt budget. 
 
2. Up-to-date security-professionals
Een SOC neemt elke dag in effectiviteit af als de kennis van de professionals die er 
werken niet onderhouden wordt. Organisaties die zelf een SOC inrichten moeten reke-
ning houden met dagelijkse educatie van hun personeel. De security-professionals die 
werkzaam zijn bij een SOC blijven up-to-date en gecertificeerd. Ze krijgen opleidingen 
en ontvangen de threat feeds die nodig zijn om te begrijpen wat er op internet speelt, 
nu en in de toekomst. 
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3. Minder risico op belangenverstrengeling tussen afdelingen
Het kan voorkomen dat de IT-beheerafdeling andere prioriteiten stelt dan de securi-
ty-afdeling. IT-beheer kijkt in eerste instantie vaak naar termen als beschikbaarheid en 
performance en daarna pas naar veiligheid. Daarnaast kan het begrip ‘de slager keurt 
zijn eigen vlees’ ook op interne afdelingen van toepassing zijn. Outsourcing verlaagt 
het risico op belangenverstrengeling tussen afdelingen.

4. Profiteren van inzicht in bedreigingen en trends bij andere klanten
Een extern SOC maakt veelal gebruik van inzichten die worden opgedaan door trends, 
threat intelligence en detectie bij andere klanten. Dit is een gegeven waar een in-
house SIEM of SOC nooit aan kan tippen. Een ervaren SOC-dienstverlener beschikt 
dus over tonnen aan belangrijke data voor inzichten. In veel gevallen kan een extern 
SOC zelfs nieuwe manieren voorstellen om potentiële risico’s in een zo vroeg mogelijk 
stadium te beperken. 

Een bastion van analyse, monitoring, preventie en response
Organisaties hebben te maken met een steeds veranderend dreigingslandschap en 
een toename van gerichte aanvallen. Preventie alleen is niet voldoende meer, maar 
detectie en response zijn intensief en kostbaar. 

Daarom kiezen steeds meer organisaties voor een SOC. Het uitbesteden van security 
vermindert conflicten tussen afdelingen en leidt tot een betere ROI omdat IT-mede-
werkers zich kunnen richten op het primaire doel van de bedrijfsvoering. Een SOC stelt 
bedrijven en organisaties bovendien in staat om beter inzicht te hebben in hun infra-
structuur, risico’s en processen en biedt continue verbetering. 

Een extern SOC is daarmee een dynamische vorm van beveiliging die fungeert als een 
echt bastion van analyse, monitoring, preventie en response. 

Zoek daarbij altijd naar een gerenommeerde SOC-specialist die mogelijkheden biedt 
om klein te beginnen en op te schalen naarmate uw bedrijf en/of security niveau groeit. 
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Hoe helpt Pinewood?
Pinewood is een honderd procent Nederlands bedrijf met 28 jaar specialistische 
ervaring in de informatiebeveiliging. Pinewood heeft een eigen SOC in Delft. Daar 
werken hoogopgeleide, Nederlandstalige security-analisten. Zij houden 24 uur per dag, 
zeven dagen per week de systemen en netwerken van klanten nauwlettend in de gaten. 
De security-analisten van Pinewood slaan een brug tussen techniek en beleid, zodat 
ze complexe analyses uit de techniek direct kunnen omzetten naar strategische en 
beleidsmatige maatregelen. 

Wij beseffen dat elke klant anders is. Bij ons vindt u geen digitale menukaart die we 
plichtmatig afvinken, maar maatwerk dat voldoet aan de specifieke bijzonderheden 
van uw IT-omgeving. Pinewood detecteert en analyseert dus niet alleen, maar speelt 
tevens een adviserende rol. Bij dit advies staan aspecten als wet- en regelgeving, 
integriteit en vertrouwelijkheid centraal. We zijn bovendien volledig onafhankelijk en 
kunnen met technologie van alle vendoren werken

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. 
Bel naar 015 251 36 36 of stuur een e-mail naar info@pinewood.nl.

Pinewood BV.
Delftechpark 57
2628 XJ, Delft

015 251 36 36
info@pinewood.nl


