
 
 
Uitnodiging Interactieve workshop 13 april 09.30 uur – 12.30 uur 
Zet de eerste stappen met de Wegwijzer ‘Aan de slag met Informatieveilig gedrag in de zorg’ 
  
 
“We hebben posters opgehangen met de boodschap dat de collega’s veilig met hun wachtwoord om 

moeten gaan. Toch zie ik nog steeds veel geeltjes met wachtwoorden aan de desktops hangen.” 
 

“Waarom kijken zo veel collega’s ongeautoriseerd in de patiëntendossiers? Ze weten toch dat dit niet 
mag?” 

Herken je dit soort uitspraken? Wil jij weten hoe je het gedrag van medewerkers wel kan 
beïnvloeden? Dan biedt de Wegwijzer van het programma Informatieveilig gedrag in de zorg je 
goede handvatten. 

Je hebt als doel dat medewerkers op een veilige manier met informatie omgaan. Veel 
zorgorganisaties kiezen ervoor om een bewustzijnscampagne te doen, om medewerkers bewust te 
maken van gevaren. Maar bewustwording van de risico’s alleen is niet voldoende. Gebrek aan 
risicobewustzijn is maar een van de redenen waarom medewerkers onveilig gedrag kunnen 
vertonen. Het bijzondere van de nieuwe methode van Informatieveilig gedrag in de zorg is dat je 
eerst kijkt waardoor het gedrag wordt veroorzaakt en dan de juiste actie kan kiezen om het gedrag te 
veranderen. Zet de eerste stappen met de Wegwijzer! Wij helpen je daarbij. 
 

----- 
 

Zet de eerste stappen met de Wegwijzer ‘Aan de slag met Informatieveilig  
gedrag in de zorg’ 
 
Meld je aan voor de interactieve workshop op woensdag 13 april. Wij bieden je concrete 
handvatten om aan de slag te gaan met informatieveilig gedrag. Je gaat op zoek naar de oorzaken 
van het ongewenste gedrag zodat je de volgende stappen kunt nemen richting het bereiken van jouw 
doel.  
 
Wat levert deelname aan de workshop je op? 

- Je krijgt inzicht in de methodiek. 
- Je zet de eerste stappen tot een plan van aanpak voor jouw organisatie aan de hand van 

interactieve werkvormen waarmee je direct nieuwe vaardigheden op doet. 
- Je sluit de workshop af met het formuleren van jouw volgende stappen. 

 
Praktische informatie 

- Woensdag 13 april 09.30 – 12.30 uur (duur: 3 uur) 
- Via Microsoft Teams 
- Sprekers: Martine van de Merwe en Eline Steenhuisen 
- Deelname is gratis. Aanmelden gaat gemakkelijk, klik hier 

 
 

https://forms.zohopublic.eu/ecpplatform/form/AanmeldeneventInformatieveiliggedragindezorg/formperma/7yAT0KOdqNmIwQuAhqlSfMa915kOIA-NhavCn6GpoHQ/?eventname=Workshop%20Informatieveilig%20gedrag%20in%20de%20zorg&eventid=124938000015238007&eventdate=13-04-2022&finalsubscribeon=12-04-2022


 
Ook op de agenda: 

- Donderdag 21 april 09.30 – 10.30 uur (duur: 1 uur): online webinar Een eerste kennismaking 
met de Wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag in de zorg’. Deelname is gratis, 
klik hier om aan te melden. 

 
Over het programma Informatieveilig gedrag in de zorg  
Het programma Informatieveilig gedrag in de zorg heeft een projectmatige aanpak specifiek voor de 
zorg ontwikkeld die je in zes stappen leidt naar informatieveilig gedrag. Je krijgt tips, voorbeelden en 
handige formats om tot maatwerkoplossingen te komen. Zo heb je een handvat om de opgaven 
rondom informatieveiligheid en privacy voor jouw organisatie vorm te geven. Download direct je 
eigen Wegwijzer (LinkedIn).  
 
De Wegwijzer wordt ondersteund door de brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ 
en VGN en gefinancierd door het ministerie van VWS 
 
Bekijk ook: www.informatieveiliggedragzorg.nl (per 6 april 2022) 

https://forms.zohopublic.eu/ecpplatform/form/AanmeldeneventInformatieveiliggedragindezorg/formperma/7yAT0KOdqNmIwQuAhqlSfMa915kOIA-NhavCn6GpoHQ/?eventname=Webinar%20Informatieveilig%20gedrag%20in%20de%20zorg&eventid=124938000015281001&eventdate=21-04-2022&finalsubscribeon=20-04-2022
https://www.linkedin.com/posts/aan-de-slag-met-informatieveilig-gedrag-in-de-zorg_wegwijzer-aan-de-slag-met-informatieveilig-activity-6797881922556092416-AsFE
http://www.informatieveiliggedragzorg.nl/

