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1 Inleiding 
 

1.1 Waarom informatiebeveiliging 
De zorg is de laatste decennia sterk veranderd. Er wordt meer informatie (digitaal) vastgelegd en 
gedeeld met anderen ter ondersteuning van het primaire proces en de organisatieprocessen.  Zo is 
onder andere cliëntinformatie gehouden aan wet- en regelgeving. Bij onzorgvuldig handelen kan dit 
leiden tot imago- of reputatieschade. Onze reputatie bij klanten en cliënten is van groot belang. Onze 
medewerkers dienen dan ook zeer zorgvuldig om te gaan met financiële, cliënt- en medewerker 
informatie. 
De verhoogde aandacht voor het zorgvuldig omgaan met alle vormen van informatie is nog eens extra 
van belang sinds 1 januari 2016 de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is aangescherpt met de 
Wet meldplicht datalekken. 
Doelstelling van het project Implementatie Informatiebeveiliging is dat                                               
Stichting Verzorging St. Franciscus (SVSF) voldoet aan de eisen die de wetgever heeft gesteld in de 
zorgsector.  
 
 

1.2 Doelen en communicatieboodschap 
Dit communicatieplan heeft de volgende doelstellingen: 

 Stimuleren van bewustwording van het fenomeen informatiebeveiliging. 

 Verbeteren van kennis en gedrag rond informatiebeveiliging en bijhorende maatregelen, door 
communicatie en training van interne (en voor zover nodig externe) medewerkers. 

 
SVSF wil de volgende boodschap over Informatiebeveiliging uitdragen: 
 

SVSF garandeert en eist vertrouwelijk handelen  
van alle medewerkers  

bij alle vormen van informatieverwerking  
rond cliënten en hun relaties,  

opdrachtgevers, collega’s,  vrijwilligers en ketenpartners 
 
De volgende hoofdstukken beschrijven de grondslagen van de communicatieboodschap en de 
werkwijze. 
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2 Aanpak 
 
2.1 Ongewenst gedrag door onbekendheid met informatiebeveiligingsbeleid 
Er zijn voldoende signalen waaruit blijkt dat binnen SVSF men zich onvoldoende bewust is van hoe om 
te gaan met het begrip informatiebeveiliging. Enkele voorbeelden zijn: 

- Het ‘lenen’ van elkaars user-ID en password komt veel voor. 
- Bij het verlaten van de werkplek wordt vaak niet de ‘screen-lock’ functie ingeschakeld en dus 

niet uitgelogd. 

De oorzaak van dit gedrag komt vooral voort uit het onbekend zijn met het fenomeen 
informatiebeveiliging, het vastgestelde Informatiebeveiligingsbeleid en welke consequenties dit beleid 
heeft voor gedrag en processen.  
Belangrijk is dat medewerkers hier op een passende manier over worden geïnformeerd en zich bewust 
worden van het eigen gedrag en de risico’s.  

 
 

2.2 Hoe brengen we de boodschap over? 
Het niveau van informatiebeveiliging wordt primair bepaald door het gedrag van mensen. Daarnaast 
zijn de organisatorische maatregelen en de beschikbare ICT voorzieningen van belang om gewenst 
gedrag te sturen en te ondersteunen. 
 
Belangrijk is dat kennis, begrip en handelingsbekwaamheid bij alle medewerkers rond de volgende BIV 
pijlers van informatiebeveiliging verbetert: 
 
Beschikbaarheid van informatie  => als ik het nodig heb, is die info beschikbaar? 
Integriteit van informatie  => juist, volledig, tijdig. 
Vertrouwelijkheid van informatie => Geheimhouding bedrijfs-, cliënt- en klantinformatie, en 
inachtneming van privacy van cliënt en medewerkers. 
 
 
2.3 Communiceer het bestaan van een informatiebeveiligingsbeleid 
Het geldende Informatiebeleid van SVSF wordt via een aantal stappen onder de aandacht van de 
medewerkers gebracht en geïmplementeerd:  
1. De medewerkers worden geïnformeerd over het informatiebeveiligingsbeleid.  De medewerker TD 

bezoekt hiertoe de werkoverleggen van de teams. Het beleidsdocument wordt in toegankelijke 
vorm in het kwaliteitshandboek (protocollenboek/intranet) opgenomen. 

2. Inzoomen op ongewenste en gewenste gedragingen rond het gebruik van informatie door onder 
andere nieuwsbrieven voor medewerkers. 

3. De medewerker TD en/of de Raad van Bestuur houdt “Controle” op de werkplekken door 
regelmatig over de afdelingen te lopen en te kijken of men zich houdt aan de richtlijnen. 

4. Een keer per jaar vindt een interne audit plaats op dit onderwerp. 
5. Procedure Meldplicht Datalekken onder de aandacht brengen bij leidinggevenden en medewerkers. 
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2.4 Communiceer ongewenst en gewenst gedrag 
 
Management en medewerkers krijgen uitleg over wat ongewenst en gewenst gedrag is rond 
informatiebeveiliging. Onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden dat in de nieuwsbrieven 
gebruikt kan worden. 
 
 

Ongewenst Gewenst 

Geen/onvoldoende  besef van 
geheimhoudingverplichting rond bedrijfs-  en 
klantinformatie 

Geheimhoudingsverklaring bij indiensttreding 
(arbeidsovereenkomst) 

Geen/onvoldoende besef juist 
computergebruik 

Werken volgens de gedragscode en privacyreglement  

Geen/onvoldoende besef juist gebruik 
internet en social media m.b.t. SVSF 

Richtlijn gebruik internet, e-mail, social media 

Gevoelige informatie onbeheerd en vrij 
toegankelijk 

Clear Desk, Clear Screen, Clear printer 
auto-lock werkplek naar 10 minuten instellen 

Gebruik van useraccount van collega  ‘lenen’ user accounts niet toestaan 

Gebruik van groepsaccount (netwerk) 
Gegevens onder groepsaccount verder beperken tot 
niet-privacy gevoelige gegevens 

Onzorgvuldig gebruik van e-mail Richtlijn hanteren gebruik internet, e-mail, social media 

Niet tijdig melden medewerker in/uitdienst Proces nalopen en indien nodig aanpassen 

Onzorgvuldige informatie uitwisseling met 
zorgketenpartners 

Richtlijn informatie uitwisseling in de zorgketen, 
invoeren E-overdracht? 
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2.5 Welke communicatie instrumenten? 
 
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende communicatie instrumenten: 

 Informatiecampagne.  

 Nieuwsbrieven. 

 Presentatie aan management en teamleiders door medewerker TD en/of Raad van Bestuur. 

 Postercampagne Informatiebeveiliging als onderwerp opnemen in introductie nieuwe 
medewerkers en introductie elektronisch zorgdossier.  

 

2.6 Implementatie  
 
2.6.1 Kick-off huidige medewerkers 
 

 Nieuwsberichten op intranet. 

 Initieel: Het eerste bericht laat de medewerker nadenken over informatiebeveiliging en 
waarmee men nu ook al zelf, zowel privé als zakelijk wordt geconfronteerd. Bijlage A is een 
concept hiervoor. In dit eerste bericht wordt ook gewezen op de vaste plek voor 
informatiebeveiliging in het Kwaliteitshandboek (protocollenboek/intranet). 

 Follow-up: In de vervolgberichten staat welke maatregelen SVSF neemt en wat de rol van de 
medewerker is.  

 Vaste plek in Kwaliteitshandboek: 
Hier is alle informatie te vinden over informatiebeveiliging en voorbeelden over waar je als 
medewerker aan moet denken. Ook komen hier richtlijnen voor veelvoorkomende situaties 
(harde richtlijnen, voorwaarden, tips en FAQ). 

 Aandacht voor dit onderwerp in het MT en team-overleggen.   

 
2.6.2 Kick-off nieuwe medewerkers 
 

Korte presentatie in het introductieprogramma en tijdens de introductie elektronisch zorgdossier. Om 
de aandacht te krijgen is het goed om eerst met een grappig, doch leerzaam filmpje te beginnen over 
informatiebeveiliging. Wat gebeurt er als je dat niet goed regelt? Ongetwijfeld is er een dergelijk filmpje 
te vinden op Youtube. 
 
 
2.6.3 Middelen/acties voor continue aandacht 

 Periodiek: nieuwsbrieven.  

 Bij invoering van een nieuwe beheersmaatregel op het gebied van informatiebeveiliging 
verschijnt een nieuwsbericht. Bijvoorbeeld als de computers zo worden ingesteld dat de tijd 
waarna de computer automatisch het scherm vergrendelt, wordt gewijzigd. Of bijvoorbeeld om 
een nieuwe veelvoorkomende situatie onder de aandacht te brengen. Ook kan een recent 
voorbeeld van een andere organisatie als voorbeeld dienen. Bij elk bericht wordt verwezen naar 
de vaste plek zijnde het Kwaliteitshandboek voor meer informatie. 

 Optioneel: Informatie per applicatie: in applicaties met vertrouwelijke gegevens kan gekeken 
worden naar de mogelijkheid van het opnemen van een tekst hierover op een prominente plek 
binnen de applicatie. 
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3. Procedure Meldplicht Datalekken 
 
Alle medewerkers kunnen telefonisch of via e-mail vragen stellen aan de medewerker TD en tevens hier 
conform de Procedure Meldplicht Datalekken een beveiligingsincident melden.  

 telefoonnummer : 0161-45 80 10 

 e-mail: pvkerkoerle@stfranciscus.nl   

  

mailto:pvkerkoerle@stfranciscus.nl
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Bijlage A: Voorbeeld initieel nieuwsbrief Informatiebeveiliging 
 
Onderstaand bericht is bedoeld als een eerste nieuwsbericht, als inleiding tot het fenomeen 
informatiebeveiliging. Bedoeld om medewerkers zelf te laten nadenken over wat informatiebeveiliging 
betekent. 
 
 
Hoe voorkom je een datalek? 

De wereld wordt steeds kleiner. Niet echt natuurlijk, maar zo lijkt het wel. Dat komt omdat we steeds 
meer informatie opslaan en met elkaar delen. De apparatuur waarover we beschikken wordt steeds 
beter. Op een smartphone kunnen we (bijna) alles.  Dat verbindt ons met elkaar. Dat verbindt ons ook 
met de rest van de wereld. Mooi! 
 
Daar zitten ook bezwaren aan. Het is makkelijk om informatie te delen maar ook ongewenst met anderen 
te delen, denk aan cyber-aanvallen. Binnen Stichting Verzorging St. Franciscus (SVSF) hebben we een 
aantal jaren geleden zo’n cyber-aanval voorbij zien komen.  
Het is daarom heel belangrijk om onze informatie goed te beveiligen.  
 
Je huis beveilig je. Je doet de deur op slot om te voorkomen dat inbrekers 
binnenkomen. En als er bij jou in de straat pas ingebroken is, dan ben je 
tóch extra oplettend. Niet vergeten om alles extra goed af te sluiten. Je 
bent weer een poosje extra oplettend. Het is net zo goed nodig om je te 
beschermen tegen inbraken in je computer, in je gegevens, in je 
privéleven. 
 
Het gevaar dat in en achter cyber-criminaliteit zit mag je niet onderschatten. Persoonlijk en zakelijk kan 
het behoorlijk vervelend zijn.  
 
De gegevens die binnen SVSF bewerkt en bewaard worden, zijn goed beveiligd. Een morele en wettelijke 
plicht. SVSF  is zich bewust van dergelijke gevaren en zorgt er dus voor dat de risico’s zo goed mogelijk 
beheerst worden. We maken de kans op een cyber-aanslag daarmee kleiner. Dat is ook een wettelijke 
plicht voor ons als organisatie en dus ook voor ieder van ons.  

 
We zijn druk bezig om aan de ene kant de mogelijkheden voor 
cliënten en medewerkers verder uit te breiden (Wifi, elektronisch 
zorgdossier). Aan de andere kant betekent dat dus ook, dat we 
moeten werken aan betere veiligheid. We doen een beroep op 
iedereen om de verantwoordelijkheid die we hebben, ook serieus 
te nemen. We moeten er samen aan werken om de kans op een 
datalek zo klein mogelijk te maken. Doe mee! 
 
Een volgende keer zullen we verder bericht geven over wat je nu 
echt hiervan gaat merken en hoe het jou raakt en hoe je er aan 
kunt meedoen. 
 
 


