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1. Toelichting
Dit document is een handleiding om binnen je eigen organisatie de werkvorm Crisistafel uit te voeren.
Aanleiding:
❖ Uit de nulmeting blijkt dat het voor organisaties lastig is om scherp te krijgen wat de precieze impact is van een digitale
verstoring op de (zorg)continuïteit en de (crisis)organisatie.
❖ Het thema digitale weerbaarheid ligt nog niet vast in crisisplanvorming en opleiden, trainen en oefenen (OTO) loopt
achter.
Doel van de werkvorm Crisistafel:
❖ Het doel van dit hulpmiddel is om de onderlinge samenwerking, verwachtingen en afhankelijkheden tussen
verschillende betrokkenen en systemen tijdens een digitale verstoring concreet inzichtelijk maken.
❖ Het resultaat is dat je als organisatie zicht krijgt op eventuele kwetsbaarheden en gerichter kan werken aan je
digitale weerbaarheid. Voor hulpmiddelen voor het vervolg verwijzen we je graag naar de ‘Checklist Digitale
weerbaarheid’ die deel uitmaakt van de Crisis Toolkit ‘Digitale weerbaarheid’.

2. Definitie

Digitale weerbaarheid
"Het vermogen om relevante risico’s van digitale incidenten tot een aanvaardbaar niveau te reduceren door middel van een
verzameling van maatregelen om incidenten te voorkomen, snel te ontdekken, schade te beperken en herstel eenvoudiger
te maken."
We hebben het hierbij over incidenten die leiden tot het niet beschikbaar, integer en/of vertrouwelijk zijn van digitale
systemen en/of digitale informatie, waardoor de zorgcontinuïteit in het geding komt. Dit als gevolg van verstoringen of
uitval van IT, zoals een stroomstoring, of door cyberincidenten, zoals een hack of een datalek.

3. De Crisistafel
❖ De Crisistafel is een interactieve werkvorm om binnen je eigen (crisis)organisatie een scenario levendig te doorlopen
met verschillende betrokkenen/ functies. Dit doe je door informatiestromen, samenwerking en onderlinge
afhankelijkheden te visualiseren.
❖ We werken daarom op een tafel of tafels met vellen papier waarop getekend gaat worden.
❖ De procesleider (of de deelnemer zelf) tekent diegene op de Crisistafel die op dat moment in het scenario ook
daadwerkelijk betrokken raakt. Dat doe je met naam/ functie en kan je eventueel aanvullen met poppetjes/
Playmobil als dat beschikbaar is.
❖ Iedereen staat om de tafel heen en het scenario en de verschillende informatielijnen e.d. teken je gezamenlijk stap
voor stap uit.

Crisistafel – benodigdheden
❖ Voor de werkvorm heb je idealiter een vertegenwoordiging vanuit verschillende functies:
• Crisisteam.
• Zorg.
• IT.
• Communicatie.
• Facility management.
• Gegevensbescherming.
• Procesbegeleider (kan ook een van de deelnemers zijn).
❖ Beknopt scenario (zie bijlage I en bijlage II).
❖ Eén of twee grote tafels.
❖ Grote vellen papier (bijvoorbeeld de achterkant van flipover-vellen, of rollen blanco papier) om één of meerdere tafels mee te
beplakken. Hier wordt de Crisistafel op getekend.

❖ Tape om het papier mee vast te plakken zodat het niet schuift.
❖ Stiften in verschillende kleuren. Voor verschillende soorten informatie/ samenwerking/ afhankelijkheid/ etc.
❖ Optioneel: poppetjes, of andere objecten, die de deelnemers kunnen symboliseren.

Voorbeeld + tips
Op de afbeelding rechts zie je (ter inspiratie)
hoe het uiteindelijke Crisistafel er ongeveer uit
kan komen te zien.

Tips:
Leg jezelf niet teveel beperkingen op. Het
visualiseren moet je helpen om de
verschillende lijnen zichtbaar te maken
en het gesprek met elkaar aan te gaan.

Zorg dat iemand de belangrijkste
inzichten en vragen borgt, zodat je met
elkaar bij de afronding concrete
vervolgacties aan de werkvorm kan

koppelen.

Afbeelding: het resultaat van de workshop ‘Crisistafel’ bij het Symposium ‘Digitale verstoringen’.
Georganiseerd door GHOR Zuid-Holland Zuid op 16 juni 2022.

Crisistafel – voorbereidingen
1. Bepaal welk scenario je wil behandelen.
2. Bepaal welke functionarissen betrokken zijn bij dit scenario en nodig ze uit.
3. Gebruik één grote tafel of schuif meerdere tafels tegen elkaar aan om een groot oppervlakte te creëren.

4. Beplak de tafel(s) met de grote vellen papier.
5. Leg stiften, poppetjes en scenario klaar.

6. Bedenk welke kleuren voor welke informatie, samenwerking of afhankelijkheid staat, maar houd het simpel.

Crisistafel – uitvoering en hulpvragen
1. Doorloop met elkaar het scenario aan de hand van de scenario-stappen. Sta met elkaar stil bij de volgende hulpvragen:
– Wat zou er op basis van de scenario informatie gebeuren? Door wie zouden de signalen normaal gesproken worden
opgepikt?
– Wie (en via welke weg) raakt nu betrokken en waarom? Is dat een formele of informele informatielijn?
– Wat/wie heeft diegene nodig om zijn/haar rol goed te kunnen vervullen?
– Zijn mensen overgeslagen? Zo ja, wie en waarom? Zijn teveel mensen betrokken? Zo ja, wie en waarom? Wat zijn de
effecten hiervan?
– Wat is de impact van de digitale verstoring op de rest van de organisatie? Hoe zorg je met elkaar dat je de knelpunten
voor de organisatie op dat moment met elkaar scherp kan krijgen?
– Wanneer schaal je als crisisorganisatie op en waarom doe je dat?
– Wat heeft de crisisorganisatie in het scenario nodig om goed te kunnen functioneren?
2. Teken de verschillende betrokkenen en informatielijnen uit op Crisistafel om het zo inzichtelijk te maken.

3. De procesleider let op de tijd en deelt na de tussenbespreking de vervolginformatie van het scenario.

Crisistafel - afronding
❖ Inventariseer de belangrijkste inzichten en opgekomen vragen. Probeer deze zo concreet mogelijk te maken.
❖ Komen uit de uitvoering van de werkvorm concrete acties naar voren? Moet bijvoorbeeld iets worden uitgezocht of in de
samenwerking worden aangescherpt? Bespreek de passende vervolgactie en hang daar een concrete actiehouder aan
vast.

❖ Heb je behoefte aan concrete handvatten om je als organisatie verder voor te kunnen bereiden? Kijk daarvoor ook in de
‘Checklist Digitale weerbaarheid’ uit de Crisis Toolkit.

Oefenscenario I:
‘What the hack?!’
Crisistafel - Cyber

Startmelding

Het is donderdag 16 juni 14.30 uur. Via verschillende kanalen komen de afgelopen twee uur
meldingen over trage systemen binnen bij de IT-afdeling van jouw organisatie.

Opdracht: hoe komen deze eerste meldingen precies binnen? Wat gebeurt er vervolgens? Bespreek met elkaar en teken uit op de
Crisistafel.

Scenario – Vervolgmelding I
Zojuist komen ook meldingen binnen van verschillende afdelingen verdeeld over twee locaties die geen toegang hebben tot
hun cliëntendossiers. Een manager van één van de locaties meldt dat hij een pop-up krijgt bij het inloggen met een ‘cryptische’
melding over ‘encrypted files’. Meer is er op dit moment nog niet duidelijk.

Opdracht: bespreek de vervolginformatie met elkaar aan de hand van de hulpvragen en teken de Crisistafel verder uit.

Scenario – Vervolgmelding II
Vanuit verschillende hoeken komen signalen dat veel mensen niet meer kunnen inloggen en hierdoor hun werk niet kunnen uitvoeren.
Zo kunnen medewerkers niet meer bij patiëntgegevens. Het ziet er naar uit dat het aantal mensen dat niet kan werken snel oploopt.
Ook van andere afdelingen komen vergelijkbare meldingen.
Daarnaast is er meer informatie over de exacte melding bij de pop-up die medewerkers krijgen. Daarin wordt aangegeven dat
documenten vergrendeld zijn (zie hieronder). De IT-afdeling kan nog niet bevestigen of het gaat om een daadwerkelijke hack. Wel zijn
er grote zorgen over de mogelijke impact op de continuïteit van de organisatie als documenten inderdaad vergrendeld zijn.

Opdracht: bespreek de vervolginformatie met elkaar aan de hand van de hulpvragen en teken de Crisistafel verder uit.

Scenario – Vervolgmelding III
De IT-afdeling heeft al snel sterke aanwijzingen dat er inderdaad een indringer in een belangrijk deel van het systeem/*Active
Directory zit en misschien wel al langere tijd heeft gezeten. Het is onduidelijk of de hacker ook heeft ingebroken bij gebruikers
en zo ja welke data gecompromitteerd of gelekt is. Hoe dan ook, het gaat allemaal langer duren dan eerst gedacht en is niet
zomaar opgelost. Intern ontstaat grote onrust. Ook extern worden de berichten over een mogelijke hack groots opgepikt,
onder andere op Twitter.
Status (sociale) media:
• Berichten over mogelijke hack bij de zorginstelling.
• Geruchten over een mogelijk onwel geworden cliënt als gevolg van de hack.
*Ter info: Active Directory is een systeem waar netwerkbeheerders beleid kunnen creëren met betrekking tot het netwerk
binnen hun organisatie. Beleid kan gaan over rechten (wie welke documentatie mag lezen) en instellingen. Het Active Directory
gaat ook over installeren van bepaalde software en updates. Als een hacker hierin zit, kan hij dus accounts blokkeren,
wachtwoorden veranderen en zo het systeem binnendringen.

Opdracht: bespreek de vervolginformatie met elkaar aan de hand van de hulpvragen en teken de Crisistafel verder uit.

Media impressie

Scenario – Vervolgmelding IV
Het is nu 16:30. Iemand heeft zich op social media bekend gemaakt als ‘de hacker’, waardoor het incident ineens in
vogelvlucht in de media is gekomen. De hacker meldt dat hij via een intern systeem al een tijdje in een belangrijk deel van het
systeem/de Active Directory zit en data buit heeft kunnen maken. Als bewijs publiceert de hacker wat eerste relatief
onschuldige data op social media. De hacker komt met een losgeldeis van een aantal Bitcoins dat een waarde
vertegenwoordigd van omgerekend ongeveer 200.000 euro. Deze moeten volgens de hacker binnen 24 uur betaald moeten
worden. Anders dreigt hij met het openbaar maken van 100 cliëntdossiers en het verder versleutelen van systemen.
Zowel intern als extern maken betrokkenen zich grote zorgen.

Opdracht: bespreek de vervolginformatie met elkaar aan de hand van de hulpvragen en teken de Crisistafel verder uit.

Scenario – Nafase
Na nauwe samenwerking met de politie en een externe IT-dienstverlener is het enige tijd later gelukt om iemand op te
pakken. Naar verluid gaat het om de mogelijke hacker. De politie verwacht dat meer arrestaties zullen volgen. Mogelijk is de
hacker onderdeel van een groter hackerscollectief.
De grootste drukte rondom de organisatie is gaan liggen, maar veel betrokkenen, zowel intern als extern, houden vragen. Wat
komt er nu nog allemaal op de organisatie af? Zijn er nog andere partijen die betrokken raken? Had het allemaal niet
voorkomen kunnen worden als de organisatie de zaakjes beter op orde had?

Opdracht: bespreek de vervolginformatie met elkaar aan de hand van de hulpvragen en teken de Crisistafel verder uit.

Oefenscenario II
‘Hoogspanning’
Crisistafel - IT-uitval
- Volgt -

