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Algemene informatie Stichting IP-Zorg voor Kennispartners 
 
Voor veel professionals in de zorg is het voldoende borgen van informatieveiligheid en privacy een 
belangrijk vraagstuk. Terwijl wet- en regelgeving op dit gebied toenemen, manifesteren toezichthouders 
als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Autoriteit Persoonsgegevens zich steeds nadrukkelijker. 
Maar ook opdrachtgevers, ketenpartners, financiers en cliënten worden veeleisender op dit gebied. 
In het najaar van 2019 is de Stichting IP-Zorg opgericht om medewerkers in de zorg te ondersteunen bij 
hun werkzaamheden rond informatieveiligheid en privacy.  
De stichting biedt in de vorm van “Kennispartners” bedrijven met aantoonbare ervaring in de zorg- en 
welzijnssector de gelegenheid kennis over de diensten of producten die zij aanbieden te delen. 
 
Wie zijn we? 
Wij zijn een netwerkorganisatie die zich ten doel stelt verbinding tot stand te brengen tussen personen 
en organisaties die binnen de zorg- en welzijnssector actief zijn op het gebied van informatieveiligheid 
en privacy. Ook bieden wij zorginstellingen en andere betrokkenen de gelegenheid om op de hoogte te 
blijven van actuele ontwikkelingen.  
 
Wij zijn een expertisecentrum waarin kennis en ervaring wordt verzameld en beschikbaar gesteld om 
een relevante bijdrage te leveren aan de borging van informatieveiligheid en privacy binnen de zorg- en 
welzijnssector. Hiermee proberen we een bijdrage te leveren aan oplossingen voor zorginstellingen en 
te voorkomen dat elke zorginstelling opnieuw het wiel moet uitvinden. 
 
Wat doen we? 
Wij organiseren werkgroepen en bijeenkomsten, wij attenderen op bijeenkomsten en opleidingen van 
anderen en we brengen nieuwsbrieven uit met voor de zorg interessante onderwerpen. 
 
Kennisplatform cip.pleio.nl  
IP-Zorg werkt samen met CIP-Overheid; het Centrum voor Informatieveiligheid en Privacybescherming. 
Op dit platform is allerhande materiaal beschikbaar, worden discussies gevoerd, is er een ‘Privacy 
Vraagbaak’ en kunnen mensen elkaar vinden aan de hand van kennis die ze willen delen. Voor 
geïnteresseerden in de zorgsector is er de community IP-Zorg.  
 
Waarom Kennispartner? 
We zijn op zoek naar Kennispartners die willen meedenken over informatieveiligheid en privacy in de 
zorg. We bieden kennispartners een platform voor hun producten en diensten. Dat kan door een 
bijdrage te leveren aan activiteiten zoals webinars en werkgroepen en door publicaties in de 
Nieuwsbrieven. Leidraad daarbij is inbreng van expertise en kwaliteit, boven een puur commercieel 
doel. Medewerkers van kennispartners hebben toegang tot het kennis- en discussieplatform 
cip.pleio.nl. 
 
Hoe wordt je Kennispartner? 
Kijk eens op de website van IP-Zorg. Op de pagina Kennispartners vind je specifieke informatie zoals het 
Reglement en het Aanmeldformulier. Als je vragen hebt, neem dan contact op met Nico Keijser via 
nico@ip-zorg.nl 
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