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Reglement Aangesloten Organisaties 

 

1. De stichting heeft ten doel het bijdragen aan de verbetering van de informatieveiligheid en 

privacy binnen de zorg- en welzijnssector. 

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door middel van: 

a. het zijn van een netwerkorganisatie om verbinding tot stand te brengen tussen 

personen en organisaties die binnen de zorg- en welzijnssector actief zijn op het 

gebied van informatieveiligheid en privacy; 

b. het zijn van 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 in het algemeen en 

bij de aangesloten organisaties in het bijzonder, om zodoende het vertrouwen van 

alle relevante betrokkenen daarin te verhogen; 

c. het ontwikkelen van eisen, modellen, richtlijnen en/of randvoorwaarden of 

soortgelijk, waaraan aan adequate inrichting van informatieveiligheid en privacy in de 

zorg- en welzijnssector moeten voldoen; 

d. het stimuleren, en zo nodig organiseren, van adequate opleidingsmogelijkheden en 

nascholingsactiviteiten voor betrokkenen; 

e. het onderhouden van contacten met personen en organisaties die zich in Nederland 

en daarbuiten bezighouden met informatieveiligheid en privacy binnen de zorg- en 

welzijnssector; 

i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande – in de ruimste zin genomen – in 

verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

3. Bij de stichting aangesloten organisaties worden actief benaderd om aan de bovenstaande 

doelen bij te dragen. 

4. Bij de stichting aangesloten organisaties zijn gerechtigd om initiatieven te ontplooien om aan 

de bovenstaande doelen bij te dragen. Het bestuur beslist op welk moment een initiatief 

wordt opgevolgd of uitgewerkt . 

5. De stichting tracht bovenstaande activiteiten zoveel mogelijk te faciliteren en te bekostigen. 

Het is niet uitgesloten dat voor bepaalde projecten een extra financiële bijdrage wordt 

gevraagd. 
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