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Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
In deze Nieuwsbrief informeren wij je over verschillende onderwerpen: Welke activiteiten staan er op het
programma en de samenwerking met CIP.Overheid. CIP.Overheid heeft voor de zorg relevante en direct te
downloaden documenten. Doe er je voordeel mee. Verder enkele kleine onderwerpen en de vaste rubriek
Kennispartner in beeld.
Met vriendelijke groet,
het bestuur IP-Zorg.

Activiteiten nazomer 2020
Twee werkgroepen zijn dit voorjaar van start gegaan en krijgen in september een vervolg. De overige
werkgroepen starten na de zomer.
Belangstellenden die alsnog willen meedoen met een werkgroep kunnen zich aanmelden door te mailen naar
secretaris@ip-zorg.nl. Algemene informatie over de werkgroepen vind je op de website IP-Zorg. Voor informatie
over de reeds actief zijnde werkgroepen ga je naar de bestandsmap Werkgroepen van onze community op
cip.pleio.nl.
Werkgroep Compliance
De werkgroepleden hebben de eerste keer fysiek overleg gevoerd en tweemaal via een video-verbinding. Er is
vooral ervaring gedeeld en informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld over ketensamenwerking. Na de zomer wordt
verder gewerkt aan een normen-raamwerk om te voldoen aan de NEN 7510, NTA 7516 en andere
ontwikkelingen zoals MedMij en DigiD. Het is de bedoeling dit als een groepsactiviteit via wiki in te richten.
Hiervoor wordt ondersteuning gezocht bij kennispartners.
Werkgroep BBMCare
In een eerste bijeenkomst zijn enkele acties benoemd om BBMCare te actualiseren; daar is, vanwege de
corona-crisis en capaciteitsproblemen nog niet aan begonnen en start na de zomer.
Een belangrijk element van BBMCare, de zogenaamde tabel "Processen - Informatieobjecten - Classificaties", is
als optie voor de zorg opgenomen in CyberManager; een ISMS softwaretool (Zie hierover ook de informatie van
Kennispartner Cybermanager).
Werkgroep Techniek
Het is de bedoeling de start van de werkgroep te koppelen aan een webinar naar aanleiding van het verschijnen
van de Handreiking generieke basisinfrastructuur care. De handreiking biedt handvatten om dit onderwerp te
agenderen in de eigen zorgorganisatie en te komen tot een generieke en veilige basisinfrastructuur die de
zorgorganisatie en haar medewerkers faciliteert bij het werken met de ICT van nu en morgen. Informatie over de
Handreiking is alvast te vinden op https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=53813.
Werkgroep Bewustwording en Leesclub.
Beiden starten na de zomerperiode.
Webinar Teams
Na de zomer wordt ook een webinar georganiseerd over beeldbellen in de zorg met Microsoft Teams. Met
mogelijkheden om zowel documenten als beeldmateriaal uit te wisselen, tussen zowel zorgverleners als cliënten
met hun achterban.

Samenwerking met CIP.Overheid
Al vanaf de oprichting werken IP-Zorg en CIP.Overheid samen; CIP
staat voor Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
Het CIP is een publiek-private netwerkorganisatie waarin kennis wordt gedeeld op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy. Doelstelling is het leveren van een relevante bijdrage aan de
informatieveiligheid van de overheid en ook aan de ketens die ze onderling vormen en met de markt. Het CIP
deelt kennis in de vorm van bijeenkomsten, producten en digitale samenwerking.
CIP profileert zich op twee websites: de openbare site CIP.Overheid.nl en de besloten digitale
samenwerkingsomgeving CIP.Pleio.nl. De community van IP-Zorg is ingericht op CIP.Pleio.nl.
CIP.Overheid.nl
CIP organiseert en faciliteert kennisdeling in vele vormen zoals themabijeenkomsten, workshops, games en
biedt een reeks van producten. Het volledige overzicht van de (vrij bruikbare) CIP-producten met
downloadknoppen zie je achter deze link.
Bijvoorbeeld:
Awareness bestuurders; Vijf Ik-boodschappen van betrokken bestuurders
Awareness campagneaanpak; Tips voor organiseren van permanente aandacht voor informatieveiligheid.
Privacy en testen; Testen met 'echte' persoonsgegevens is niet wenselijk. Echter: soms wel onvermijdelijk.
In deze handreiking vind je tips hoe over je hiermee om kunt gaan.

Overzicht van vrije CIP Producten

CIP.Pleio.nl
CIP.Pleio is een besloten site en alleen toegankelijk
voor CIP-leden. Je kunt lid worden als je werkzaam
bent in de zorg. Informatie vind je op onze website.
Op het CIP-Platform vind je Nieuws, Fora en
Groepen. Onder Fora de Vraagbaak Privacy met
o.a. de discussie To Zoom or not to Zoom?
Leden kunnen ook Webinars volgen. Interessant
voor de zorg is bijvoorbeeld het onderwerp
Privacybescherming; over de AVG in tijden van
Corona op 25 juni 13:00 – 13:45.
CIP-YouTube Kanaal
Streams van Webinars en videopresentaties zijn
beschikbaar op het eigen CIP-Youtube-kanaal. Je
kunt daar bijvoorbeeld streams van de drie webinars
over ransomware en de video’s Privacybescherming
bekijken.

Aanmelden voor CIP.Pleio

Digitale Nieuwsbrief van
IP-Zorg
Denk je dat berichten van IP-Zorg mogelijk
interessant zijn voor een collega of andersoortige
relatie, stuur deze nieuwsbrief dan door of maak
hen er op attent.
Abonneren is hier eenvoudig te regelen.

Community IP-Zorg
Eén van de menu-items van CIP.pleio.nl is IP Zorg.
In de groep IP Zorg kunnen onderwerpen worden
geaggendeerd die betrekking hebben op het
zorgdomein. Iedereen die lid is van deze groep kan
vragen stellen, onderwerpen inbrengen en meedoen
met discussies, beeldvorming en kennisverrijking.
Onder "Bestanden" vind je documenten die voor
aangeslotenen bij IP-Zorg en vooral voor de
werkgroepen van belang zijn.

IP-Zorg
Iedereen die bij een zorgorganisatie werkt kan zich
aansluiten bij Stichting IP-Zorg. Aan deelname zijn
voor zorgorganisaties of hun medewerkers geen
kosten verbonden.
Tot op heden hebben ruim 150 zorgmedewerkers en
medewerkers kennispartners zich aangesloten. De
nieuwsbrief wordt gemaild naar ruim 230
belangstellenden.
Lijkt ons initiatief je interessant voor collega’s
binnen en buiten je organisatie? Laat het ze weten!
Maak hen attent op (het bestaan van) Stichting IPZorg

Aanmelden bij IP-Zorg

Kennispartner in beeld
In deze vaste rubriek van de Nieuwsbrief van IP-Zorg belichten we telkens een Kennispartner. In de eerste reeks stellen we hen nader
aan u voor. Daarna belichten we telkens een of meer van belang zijnde onderwerpen.

Voor je bedrijf heb je een motto opgegeven. Waarom heb je voor dit
motto gekozen? Hoe uit dit motto zich in je product of
dienstverlening?
Het motto dat ik heb weergegeven “Juridische dienstverlening op het
raakvlak tussen ICT, Management en Recht” is gebaseerd op de
waarden van de Nederlandse Vereniging van Beëdigde
Informaticadeskundigen (NVBI) waarvan ik lid ben.
Vanuit mijn optiek bewegen veel aspecten binnen organisaties zich op dat snijvlak van die drie begrippen. En
juist wanneer je naar de AVG en privacy kijkt kom je daarmee veelvuldig in aanraking.
Lees meer >>>

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft opgegeven, of bij de Stichting IP-Zorg bent aangesloten, deelneemt of heeft
deelgnenomen aan één of meer Werkgroepen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@ip-zorg.nl toe aan uw adresboek.

