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1. Toelichting

Dit document is een handleiding voor crisiscoördinatoren in de zorgsector uit regio Zuidwest-Nederland om binnen de eigen 
organisatie een oefening te kunnen organiseren en uitvoeren op het gebied van digitale weerbaarheid.

Aanleiding: 

❖ Uit de nulmeting onder zorginstellingen in regio Zuidwest-Nederland 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 vaak nog niet vast in crisisplanvorming en opleiden, trainen en oefenen (OTO) loopt 
achter. 

❖ Het organiseren van een interne oefening op dit onderwerp helpt om de digitale weerbaarheid te vergroten en inzicht te 
krijgen waar de (crisis)organisatie verder aan kan werken. 



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 binnen het dit project 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. Wat heb je nodig? 

✓ Kleine projectgroep.

✓ Oefendoelen.

✓ Een oefendraaiboek.

✓ Een passend scenario.

✓ De juiste (op basis van je leerdoelen bepaalde) deelnemers, zoals:
− Crisisteam(s).
− Zorg.
− IT. 
− Communicatie. 
− Facilitair.
− Gegevensbescherming. 

✓ Een *responscel met tegenspelers. (*de responscel simuleert tijdens de oefening alle niet actief-betrokken deelnemers. Dat kunnen 
zowel externe partijen zijn (bijvoorbeeld de GHOR) als intern (niet deelnemende afdelingen en/of collega’s). 

✓ Een passende evaluatiemethodiek.



4. Hoe pak je dit aan? – Praktische organisatie

1. Bespreek intern met een kleine projectgroep de beoogde oefendoelen: wat is realistisch, haalbaar en wenselijk? Bepaal op basis 
daarvan de globale opzet, beoogde deelnemers en benodigde ondersteuning. 

2. Kies tijdig een datum voor de oefening. Dat gaat vaak eerder om maanden van tevoren dan weken. 

3. Nodig alle deelnemers en tegenspelers in de responscel uit. Reserveer de benodigde vergaderruimtes. Idealiter oefenen de 
deelnemers in de ruimtes waar ze normaal ook samen zouden komen tijdens zo’n incident.

4. Werk het scenario en draaiboek verder uit met de responscelleden

5. Bespreek een aantal weken van tevoren in een bijeenkomst met de responscel wat je van hen verwacht (en juist niet!) tijdens de 
oefening. Deel ook het draaiboek met hen.

6. Wil je de crisisteams op het functioneren laten waarnemen door een (eventueel externe) waarnemer? Bespreek een aantal weken 
van tevoren in een sessie wat je van hen verwacht (en juist niet!) tijdens de oefening. Deel ook het draaiboek met hen met daarin 
de oefendoelen en observatiecriteria. 

7. Stuur uiterlijk 2 weken van tevoren een mail naar de deelnemers met een korte toelichting op de oefening, met daarin de 
oefendoelen, verwachtingen, globale opzet, spelregels en gevraagde voorbereiding. 

8. Optioneel: het uitvoeren is zowel voor de organisatie als de deelnemers intensief. Denk aan goede catering ☺. 



4. Hoe pak je dit aan? – Scenario-ontwikkeling

1. Bepaal de doelstellingen van de oefening. Dit bestaat uit:

− Eén hoofddoel.

− Een aantal subdoelen.

2. Organiseer een scenariobijeenkomst om het scenario voor te bespreken met specialisten digitale weerbaarheid (zowel iemand vanuit crisisbeheersing 
als IT die het liefste op tactisch niveau kan meedenken) en bespreek:

− Wanneer start de oefening en wat is de aanloop?

− Welke acties verwachten we dat het crisisteam uitzet?

− Met welke knelpunten krijgt het crisisteam te maken?

− Hoe ziet het interne en externe netwerk eruit van de oefening?

− Welke acties, informatie en vragen verwachten we vanuit het netwerk?

− Wanneer eindigt de oefening?

3. Werk deze informatie uit tot een oefenscenario. Denk hierbij ook informatie/injects die je tussentijds kan inbrengen om het verloop te kunnen 
escaleren of juist te kunnen temperen. Idealiter bestaat een scenario uit de volgende ‘hoofdstukken’:

4. Leg dit scenario voor aan de deelnemers van de scenarioworkshop voor feedback. Voer aanpassingen door en maak het scenario definitief.



4. Hoe pak je dit aan? – Scenariosuggesties 

1. Uitval netwerkverbindingen:
– Context: alle netwerkverbindingen van jouw instelling vallen uit. Al snel blijkt dat het probleem breder in de regio 

speelt. De oorzaak is in eerste instantie onbekend. Onder andere inlichtendiensten, de NCTV en het NCSC 
onderzoeken de mogelijke oorzaak. 

– Uitdagingen: onder andere technische impact op zorgcontinuïteit bepalen, korte en lange termijn scenariodenken, 
beschikbaarheid patiëntgegevens, communicatie intern en extern, onzekerheid, prioritering. 

2. Cyberscenario ransomware:
– Context: (mogelijk) kwaadwillende partij heeft toegang tot belangrijk deel van het systeem en heeft daar mogelijk al 

langere tijd ingezeten, bijvoorbeeld met ransomware. Veel onzekerheid. Onduidelijke impact. 
– Uitdagingen: onder andere technische impact op zorgcontinuïteit bepalen, korte en lange termijn scenariodenken, 

beschikbaarheid patiëntgegevens, communicatie intern en extern, onzekerheid, betalen of niet, patiëntgegevens 
mogelijk op straat. 

3. Grootschalige stroomuitval :
– Context: grootschalige (externe) stroomuitval in de koude wintermaanden door grote problemen bij de 

netbeheerder. Maatschappelijke ontwrichting. Mogelijk langdurige uitval (+24 uur). Wat dekt de noodstroom en wat 
niet? Veel onrust, zowel bij (kwetsbare) bewoners/patiënten, als personeel. 

– Uitdagingen: onder andere technische impact op zorgcontinuïteit bepalen, korte en lange termijn scenariodenken, 
beschikbaarheid patiëntgegevens, communicatie intern en extern, onzekerheid, noodstroomvoorzieningen, 
prioritering, leveringen, toestroom personeel.  



4. Hoe pak je dit aan? – Oefendraaiboek

1. Leg de praktische en inhoudelijke zaken vast, zoals:

− Doel, doelgroep en aanleiding van de oefening.

− Opzet van de oefening inclusief tijdstippen. Hiervoor bepaal je:

• Hoe lang de oefening duurt.

• Hoe lang de voorbereiding en het overleg (en de actiefase) duren.

• Wanneer er tijd is voor (tussentijdse) reflectie.

− Locatie van de oefening.

− Oefenstaf, deelnemers en responscel, inclusief contactgegevens.

− Het scenario op hoofdlijnen.

− Mogelijke dilemma’s en aandachtspunten van het crisisteam.

− Injects vanuit de responscel, inclusief tijdspad wanneer zij deze in moeten brengen.

− Evaluatiesystematiek.

− Optioneel: hoe ziet het hele netwerk van de oefening eruit? 

2. Deel het oefendraaiboek van tevoren met de oefenleiding, waarnemers en responscel.

3. Neem het oefendraaiboek mee naar de oefening.



4. Hoe pak je dit aan? – Responscel

De responscel simuleert tijdens de oefening alle niet actief-betrokken deelnemers. Dat kunnen zowel externe partijen zijn als 
intern (niet deelnemende afdelingen en/of collega’s). Een responscel met tegenspelers is geen verplichting bij het organiseren 
van een oefening. Wél is het een mooie manier om de oefening realistischer te maken voor de deelnemers. Stappenplan:

1. Ontwikkel het scenario op hoofdlijnen.

2. Bepaal welke actoren in het netwerk een (belangrijke) rol spelen.

3. Bepaal wie je kunt inzetten in de responscel om deze actoren te simuleren en nodig hen uit.

4. Werk tijdens de scenario-ontwikkeling uit:

− Welke informatie de tegenspelers wel en niet mogen/kunnen inbrengen.

− Wanneer de tegenspelers deze informatie mogen/kunnen inbrengen.

5. Bespreek een aantal weken van tevoren in een sessie met de responscel wat je van 

hen verwacht (en juist niet!) tijdens de oefening. Deel ook het draaiboek met hen.



4. Hoe pak je dit aan? – Spelregels

Communiceer de spelregels die gelden tijdens de oefening vooraf naar de deelnemers. Denk onder andere aan:

1. Tijdens de oefening kan alleen contact worden opgenomen met de deelnemers die vermeld staan op de bellijst behorend 
bij de oefening. Neem geen contact op met personen, die niet op deze bellijst staan. Wil je iemand spreken die niet op de 
bellijst staat? Neem dan contact op met de responscel. 

2. Deelnemers nemen tijdens de oefening rechtstreeks contact op met andere deelnemers aan de oefening. Telefonische en 
eventuele (mail/WhatsApp/SMS)berichten dienen, om misverstanden te voorkomen, altijd te starten met de tekst 
“OEFENING OEFENING OEFENING”. 

3. Is er tijdens de oefening sprake van een daadwerkelijk incident/crisis? Dat heeft altijd voorrang. Zorg dat signalen daarover 
bij de oefenstaf terecht komen, zodat zij een NO PLAY-situatie kan worden afgekondigd. 



4. Hoe pak je dit aan? – Evalueren 

Het evalueren van de oefening kan je op talloze manieren doen, van kort tot zeer uitgebreid. Bepaalde de evaluatiemethode 
op basis van je oefendoel(en). Eén van de manieren is aan de hand van de IPIG-methode. 

❖ Inhoud: de inhoudelijke oplossing(en) die gekozen is/zijn. Hebben we als team het probleem waarmee we geconfronteerd 
werden, naar behoren opgelost? Hebben we inhoudelijk de juiste keuzes/inschattingen gemaakt? Hebben we vanuit een 
multi-blik naar het incident gekeken? 

❖ Proces: de wijze waarop we de inzet procesmatig hebben aangevlogen. Hebben we de afgesproken werkwijze 
gehanteerd? Hebben we gebruik gemaakt van de juiste plannen? Was er sprake van rolvastheid? 

❖ Interactie: de wijze waarop we als team hebben samengewerkt in deze inzet. Hebben we goed naar elkaar geluisterd? Was 
er ruimte en aandacht voor (de inbreng van) ieder teamlid? Hebben we als 1 team naar buiten opgetreden? 

❖ Gevoel: het gevoel waarmee ik terugkijk op deze inzet. Welk gevoel ‘blijft hangen’ na deze inzet? Wat is de belangrijkste 
oorzaak daarvan? 



Een oefening is vaak spannend voor deelnemers. Dus benadruk…

De oefening is geen test. Het gaat om het leren samen ontdekken hoe een crisissituatie met 
het gekozen scenario in de praktijk uitpakt en wat er gedaan kan worden om -wanneer de 

situatie zich in werkelijkheid voordoet- de afhandeling gemakkelijker te maken. 



5. Succesfactoren

✓ Begin op tijd met het inplannen van de oefening en het uitnodigen van de benodigde mensen.

✓ Maak gebruik van de kennis en expertise van specialisten digitale weerbaarheid om het scenario en de oefening zo 
realistisch mogelijk te maken. Verlies je daarin niet in teveel details. 

✓ Zorg dat je van tevoren een goed beeld hebt bij de dilemma’s en bespreekpunten waarvan je wil dat die ter sprake komen 
tijdens de oefening. 

✓ Bereid de tegenspelers in de responscel goed voor op hun rol tijdens de oefening, door hen tijdig te informeren en helder 
toe te lichten wat je wel en niet van hen verwacht.

✓ Oefenen is leuk en leerzaam, mits in een veilige leeromgeving. Zorg daar dus voor, onder andere door regelmatig te 
benadrukken en uit te stralen dat het gaat om leren. 
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