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POLL
Informatieveilig gedrag is voor mij...
A. een ver van mijn bed show
B. dagelijkse kost
C. een onderwerp waarmee ik meer zou moeten doen
D. anders



POLL
Als mensen zich niet aan de informatieveiligheidsafspraken 
houden, dan komt dat door:

A. Ze snappen het niet
B. Ze willen het niet
C. Ze kunnen het niet
D. Ze vinden het niet belangrijk
E. Het systeem werkt niet 
F. Geen idee



Hoe dan?



1. Bewustzijn ¹ gedrag



2. Acties worden gekozen op gevoel

E-LEARNING



2. Acties worden gekozen op gevoel



4. Effectiviteit van acties onbekend

Tijd & Geld

Resultaat



De weg naar 
de Wegwijzer



Onderzoek en 4 pilots



Wegwijzer
Voorbereiden1

Probleem 
kiezen

Vormen multi-
disciplinair
kernteam

Opstellen plan 
van aanpak

Geleerde les:
Creëer een kernteam met de juiste personen



Introductie pilot organisatie Lentis
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-Een van de vier pilot-organisaties
-GGZ en VVT organisatie
-Opgericht in 1895
-4.000 medewerkers



Geleerde les:
Maak het klein

Wegwijzer
Voorbereiden1

Doelgedrag bepalen2



Doelgedrag bepalen2

Het probleem: 
Lentis kan niet altijd 
verklaren waarom 
medewerkers gebruik 
hebben gemaakt van de 
buiten-autorisatie in het EPD. 
(audit NEN7510)

Doelgedrag:
Bij het gebruik van de 
buiten-autorisatie in het EPD 
dienen de medewerkers 
altijd de reden van het 
gebruik aan te geven. 



Wegwijzer
Voorbereiden1

Doelgedrag bepalen2

Gedragsfactoren onderzoeken3

Doelgedrag toetsen 
in de praktijk

Onderzoeken factoren die 
het gedrag beïnvloeden
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Geen 
onderwerp op 
werkoverleg

Het voelt als
dubbel werk

Beperkte
kennis van
richtlijn

Logisch om
te doen

Niet bekend
dat dit nood-
procedure is

COM-B Model
Gedragsfactoren onderzoeken3

Geen
feedback van 
leiding-
gevende

Bij gebruik 
noodprocedure in 
EPD altijd de reden 
van gebruik 
specificeren



Wegwijzer
Uitvoeren 0-meting en 1-meting

Tijd & Geld Resultaat
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Uitvoeren 0-meting en 1-meting

Start 
gedragsanalyse

Start 
interventies



Wegwijzer
Voorbereiden1

Doelgedrag bepalen2

Gedragsfactoren onderzoeken3

Interventies kiezen4

Interventie(s) 
bepalen

Koppelen
interventiefunctie(s) 
aan gedragsanalyse



Interventies kiezen

Infographic 
medewerkers

Dashboard leidinggevende

Input voor werkoverleg

4



Wegwijzer
Voorbereiden1

Doelgedrag bepalen2

Gedragsfactoren onderzoeken3

Interventies kiezen4

Interventies uitvoeren5
Implementatie-
wijze bepalen

Interventies
realiseren



Wegwijzer
Voorbereiden1

Doelgedrag bepalen2

Gedragsfactoren onderzoeken3

Interventies kiezen4

Interventies uitvoeren5

Verankeren en rapporteren6
Verankeren Rapporteren en

overdragen





Samenvatting

Gebruik een gedragsanalyse1

Kies effectieve interventies2

Gebruik metingen3



“Nooit gedacht dat zoiets simpels 
als een kopje koffie mij zoveel 
inzichten zou geven.”



Gedragsfactoren
onderzoeken



Waarom doen we een gedragsanalyse?

In plaats van op gevoel actie ondernemen, onderzoek je eerst 
het gedrag van de doelgroep en sluit je daarbij aan

Inzicht krijgen in de context van het probleem

Acties die passen bij probleem en mensen in jouw 
organisatie



Gedragsanalyse: hoe dan?
Bekijk alle factoren die invloed 
hebben op doelgedrag
Gebruik een gedragsmodel zoals 
COM-B
Dit kun je eerst voor jezelf doen
Later ga je in gesprek met de 
doelgroep: daar gaat het om! Fysieke capaciteit

Psychologische capaciteit

COM-B

Fysieke omgeving

Motivatie (bewust)

Sociale omgeving

Motivatie (onbewust)
Gedrag



Tips bij het voeren van 
gesprekken in jouw organisatie

Stel open vragen

Wees open en geïnteresseerd

Zet je expert pet even af

Bedenk vooraf wat je wilt vragen 



Begin klein met kopje koffie
Krijg je de doelgroep moeilijk te pakken? 

Wil je de doelgroep niet te veel belasten? 

Of krijg je je werk nu al niet af?

…

Start gewoon eens met een kopje koffie



Aan de slag!
Casus



Aan de slag! Casus

Melding vanuit de audit om met gedrag aan de slag te gaan:

Auditor heeft voorbeelden opgemerkt dat er regelmatig client/patientgegevens 

worden gedeeld via een niet voorgeschreven medium. 

Advies: pak dit zo snel mogelijk zichtbaar op voor de volgende audit



Aan de slag! Casus
Doelgedrag:

De persoonlijk begeleiders/verzorgenden/verpleegkundigen binnen jouw
organisatie maken uitsluitend gebruik van het cliëntenportaal voor het delen
van het zorgplan met familieleden.



Aan de slag! Instructies

Open het vragendocument

Eline, Joost en Lourens zijn jullie doelgroep (in 3 vergaderruimtes)

10 minuten vragen stellen over:

Huidige situatie

Gewenste doelgedrag

Wil je een vraag stellen? Steek je digitale hand op.



Aan de slag! Nabespreken

Hoe vond je het om dit te doen?

Wat ben je te weten gekomen waar je normaliter geen aandacht voor had?

Wat ben je inhoudelijk te weten gekomen over de situatie van de doelgroep uit de 

casus? 



Vragen?



Het is simpel om kant-en-klare producten te 

gebruiken. Maar weet: gebrek aan kennis is vaak 

niet het probleem.

Wees nieuwsgierig naar waarom mensen doen wat 

ze doen. Gebruik die inzichten om de risico’s uit 

gedrag te beheersen



“Voorheen werden interventies gekozen vanuit een 

onderbuikgevoel en opgedane ervaringen, die niet getoetst 

werden maar waarvan ik dacht dat ze zouden werken. Voor 

het volgende informatieveiligheidsprobleem is de Wegwijzer 

mijn baken om richting te geven aan de interventies die ik in 

zal gaan zetten.”

Karin van Dort, privacy-coördinator bij Dichterbij



Volgend spreekuur:

• Donderdag 18 november van 
16.00 tot 17.00 uur

• Je kunt deelnemen via 
onderstaande Teams-link. Zet 
het spreekuur dan zelf even in 
je agenda.

Klik hier om deel te nemen aan 
de vergadering

Ga naar onze pagina op LinkedIn om de 
gratis Wegwijzer te downloaden

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVlNGUzNGUtZGY0MS00N2E0LTk2NzEtNzFmMzk3MDlhM2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b1d3da2-3751-4e3d-b3c9-e6784c8bad70%22%2c%22Oid%22%3a%223e0428e9-618d-441b-b2b5-f4a114550355%22%7d
https://www.linkedin.com/company/aan-de-slag-met-informatieveilig-gedrag-in-de-zorg/?viewAsMember=true

