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Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
In de week van 7 t/m 11 december organiseert CIP-Overheid de Week van de Privacy. Dit is een goede
aanleiding om u deze CIP-Special toe te zenden met informatie over de publiek toegankelijke website CIPOverheid en het besloten deel CIP.Pleio.nl, waarop voor IP-Zorg het Platform IP-Zorg is ingericht.

Met vriendelijke groet,
het bestuur IP-Zorg

Samenwerking met CIP-Overheid
Vanaf de oprichting van IP-Zorg werken wij samen met CIP-Overheid; CIP staat voor Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming.
CIP profileert zich op twee websites:
de publieke site CIP-Overheid.nl en
de besloten digitale samenwerkingsomgeving CIP.Pleio.nl
Community IP-Zorg
Op CIP.Pleio.nl is de community IP-Zorg ingericht voor het zorgdomein. Ervaar vooral zelf wat CIP.Pleio je te
bieden heeft! Je kunt je aanmelden via onze website.
Ook buiten de Community IP-Zorg is voor zorgmedewerkers op beide CIP-Websites veel algemeen toepasbare
informatie over informatieveiligheid en privacy beschikbaar, dus óók voor het zorgdomein. In deze Nieuwsbrief
enkele voorbeelden.

CIP-Overheid 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.
CIP deelt kennis in de vorm van bijeenkomsten, producten en digitale samenwerking.
Zie de CIP Introductiefilm

CIP-Overheid.nl
CIP organiseert en faciliteert kennisdeling in vele vormen, zoals themabijeenkomsten, workshops en games en
biedt een reeks van producten aan die iedereen kan downloaden en (tenzij anders vermeld) vrij gebruiken onder
de Creative Commons licentie Naamsvermelding-Gelijk Delen.
Kijk bijvoorbeeld eens in het menu "Producten"
Privacy-afspraken in ketens
Werken in ketens vereist afspraken over risico en aansprakelijkheid met alle ketenbetrokkenen. Met
modelovereenkomst.
PriSa: Self assessment tool privacy volwassenheid
Neem jezelf de maat, stel jezelf een doel en zie wat je nog te doen staat bij het implementeren van privacyverantwoord handelen conform de AVG.
Workshops en serious games
Een krachtige vorm voor het opdoen van kennis en vaardigheden is: leren door ervaren. CIP biedt verschillende
workshops en serious games aan. Daarnaast worden er regelmatig workshops aangeboden in samenwerking
met kennispartners.
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.

CIP.Pleio.nl: Agenda
CIP-Overheid organiseert van 7 t/m 11 december 2020 de Week van de Privacy met elke dag een webinar.
7/12 - Privacy Awareness, voor en door bestuurders
8/12 - Pré DPIA: ervaringen, voordelen en tooling
9/12 - Algoritmes en AI: actuele toepassingen en ontwikkelingen
10/12 - Domeingroep CISO
11/12 - In gesprek met een AP-Inspecteur en een FG
Meer informatie over de webinars en andere agenda-onderwerpen zijn te vinden in het Nieuwsmenu van
CIP.Pleio
Nog geen lid van CIP.Pleio en toch een webinar volgen?
Mail je gegevens aan cip@uwv.nl en u ontvangt de link, krijgt daarna ook volgende uitnodigingen en krijgt de tip
om aan te melden op cip.pleio.

CIP.Pleio.nl: Nieuws en
Vraagbaak
Onder het menu Nieuws vind je een groot aantal
video’s over uiteenlopende onderwerpen,
bijvoorbeeld:
Tips om ransomware-incidenten te voorkomen
Organiseer je eigen opruimdag
Privacy Award 2021: waar blijven de overheden
Met de Vraagbaak Privacy wordt een instrument
geboden waarmee vragen gesteld en beantwoord
kunnen worden door collega's binnen het CIPnetwerk. Ook kunnen hier discussies worden
gevoerd over privacy-onderwerpen. Iedereen kan
hier dus vragen kwijt (door het starten van een
discussie) en iedereen kan antwoorden geven.
Voorbeeld discussieonderwerpen:
Is de ‘Quick Scan PIA’ vervangen door de ‘Prescan PIA?’
Privacy Shield VS onderuit!
To Zoom or not to Zoom.

Aanmelden voor CIP.Pleio.nl

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 Community IP-Zorg kunnen onderwerpen
worden geagendeerd 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.
Enkele discussieonderwerpen zijn:
NTA 7516 Veilig mailen in de zorg
Wel of niet aansluiten bij Zorg-Cert?
Veilig afvoeren van baxterzakjes

Stichting 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 van kennispartners zich aangesloten.
De nieuwsbrief wordt gemaild naar ruim 260
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 Stichting IP-Zorg

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.

