Drie IP-Zorg webinars

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
In deze Nieuwsbrief informeren we je over een drietal IP-Zorg webinars; in september, oktober en november. Voor
september kun je al aanmelden.
Wij hopen je te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
het bestuur IP-Zorg

Webinar NEN 7510
NEN 7510, certificeren en zelf de regie houden
Veel zorgorganisaties zijn, op een of andere manier, bezig
met NEN 7510. Maar hoe kom je daadwerkelijk tot
certificering en hoe houd je zelf de regie?
De bedoeling van NEN 7510 is organisaties helpen om
zelf hun informatieveiligheidsrisico’s te beheersen, en daar
zelf bewuste keuzes in te maken. Hoe je dat voor elkaar
krijgt, daarover gaan we in gesprek met Marc Been, die
als CISO gehandicaptenzorginstelling Ipse de Bruggen
naar certificering leidde, en Cees van der Wens, die vele
certificeringsaudits uitvoerde en tegenwoordig als
consultant implementatietrajecten ondersteunt.
Onder leiding van Martine van de Merwe, bestuurslid van
IP-zorg, geven zij een beeld hoe je “NEN 7510” kunt
aanpakken. Met volop tips en valkuilen uit hun eigen
ervaring.

Datum en aanmelden
Datum en tijd
30 september 2021, 15:00 - 16:30 uur.
Aanmelden
Stuur een mail aan secretaris@ip-zorg.nl met je
naam en tekst: "aanmelding webinar NEN7510"
Enkele dagen voor het webinar ontvang je een link
naar de Teams meeting.

Save the dates
Op 28 september organiseert CIP-Overheid het Webinar
Privacy - "Verwerkersovereenkomsten". Informatie via
CIP.Pleio.nl

Over de sprekers
Marc Been (1979) heeft bedrijfskundige
informatica gestudeerd aan de HvA. Na lange tijd in
internationale omgevingen gewerkt te hebben
(bancaire sector, utilities) als consultant is hij sinds
2018 werkzaam binnen de zorgsector. Eerst in de
rol als projectmanager implementatie AVG en sinds
2020 als CISO bij stichting Ipse de Bruggen. Een
belangrijke mijlpaal voor zowel Marc als stichting
Ipse de Bruggen is het behalen van de NEN7510
certificering (geaccrediteerd!) in 2021.
Cees van der Wens (1965) studeerde Industriële
Automatisering aan de Hogeschool Utrecht en
werkte daarna lange tijd in de technische sector.
Vanuit zijn rol als Lead Auditor heeft de auteur
tientallen certificatie-audits uitgevoerd bij een breed
scala van organisaties. Als consultant heeft hij
evenzoveel organisaties geholpen met het
verkrijgen van het NEN7510- of ISO27001certificaat. In 2019 heeft Cees zijn 'Handboek
ISO27001' in twee talen gepubliceerd, in 2020
volgde zijn 'Handboek NEN7510' voor
Nederlandse zorginstellingen. Sinds 2020 werkt
Cees als zelfstandig adviseur/auditor samen met
zorginstellingen en het bedrijfsleven.

Informatie over IP-Zorg
Algemene informatie over Stichting IP-Zorg
Informatie voor Kennispartners

Op 14 oktober (15:00 - 16:30) organiseert IP-Zorg een
Wwebinar over het onderwerp Ransomware. Aanleiding
is de publicatie van de Tien gouden tips tegen
ransomware van Z-Cert.
Het IP-Zorg Webinar op 25 november (15:00-16:30) heeft
informatieuitwisseling in het sociaal domein als
onderwerp.

CISO-Cirkel intervisie-sessie - besloten groep
Intervisie-sessie over Phishing en Ransomware
Op donderdag 30 september a.s. vindt van 13:00 uur tot 15:00 uur een
speciale, besloten CISO-Cirkel Intervisie-sessie plaats via Zoom.
Onderwerpen zijn Phishing en Ransomware.
Het programma:
Welkom en programma van de middag door Walter van Wijk - CIP
Inleiding I: What are you phishing for? door Fleur van Leusden
Break-out sessie (I): wat betekent dit voor jouw organisatie?
Korte terugkoppeling 1e break-out sessie
Inleiding II: Wat doe je als je met Ransomware bent aangevallen? door
Brenno de Winter
Break-out sessie (II): wat betekent dit voor jouw organisatie?
Terugkoppeling en afsluiting in gezamenlijke Zoom ruimte
Aanmelden
Vanaf nu kun je je aanmelden door email te sturen aan cip@uwv.nl. We ontvangen je reactie graag vóór 23
september a.s. Reserveer de datum & tijd zelf in je agenda!
Link
Je ontvangt de link na aanmelding één dag vooraf aan het webinar.

Secretariaat: Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN
LinkedIn

Website

KvK: 76097854

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.

