Bekijk de webversie
Secretariaat: Zaagmolenlaan 4
3447 GS Woerden
KvK: 76097854

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Op onze website is inmiddels het verslag van het IP-Zorg Webinar Cyberweerbaarheid van 24 februari geplaatst.
Wij nodigen je graag uit voor het invullen van een enquete over de relatie tussen de ECD leverancier en je
organisatie.
In de vaste rubriek Kennispartner in beeld presenteert Pinewood zich.

Met vriendelijke groet,
het bestuur IP-Zorg

Enquête
Stichting IP-Zorg voert een enquête uit onder zorginstellingen om voor ECD-systemen inzicht te krijgen in:
- Leveranciersmanagement;
- De mate waarin informatiebeveiliging en privacybescherming hierin worden meegenomen;
- De rol die de leveranciers hierin vervullen.
Omdat zorginstellingen voor hun informatievoorziening steeds meer afhankelijk zijn van hun ICT-leveranciers, is
een goede regie van cruciaal belang. Het succes hiervan is een optelsom van professionele inkoop, goed
georganiseerd contractbeheer en monitoren van afspraken (leveranciersmanagement).
De inzichten uit de enquête gebruiken we voor:
- een benchmark vanuit het kennisnetwerk van IP-Zorg (waar mogelijk);
- gezamenlijke afstemming met leveranciers;
- het verbeteren en professionaliseren van het inkoopproces;
- het beter monitoren van de dienstverlening;
- het aansturen van de eigen organisatie en die van de leverancier, en het waar mogelijk effectiever maken van
die aansturing.

Enquête: relatie ECD
leverancier

Doorsturen?
Wanneer je een relatie wilt wijzen op deze enquête
kun je de link doorsturen.

Privacyverklaring
De Stichting IP-Zorg is Verwerkingsverantwoordelijke voor deze enquête. Alleen de gegevens die je invoert worden gebruikt voor analyse van de
resultaten. Alleen de resultaten van de analyse worden gedeeld. De resultaten van het onderzoek kunnen worden gedeeld met leveranciers om ook
aan hun kant processen beter in te richten; wij zullen hierbij echter nooit zelf de naam van de zorginstelling noemen, tenzij wij hiervoor expliciete
toestemming hebben gevraagd en gekregen. De gedeelde gegevens kunnen niet worden herleid naar personen of specifieke zorginstellingen.
Zie de volledige privacyverklaring van IP-Zorg op https://ip-zorg.nl/privacyverklaring/
Vragen over deze enquête kun je stellen op enquete@ip-zorg.nl

Kennispartner in beeld
In deze vaste rubriek van de Nieuwsbrief van IP-Zorg belichten we telkens een Kennispartner of een product of dienst van een
Kennispartner.

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?
Ons motto is “We see risks before they hurt”
Pinewood adviseert klanten over security/maatregelen, maar kijkt daarbij altijd vooruit. Want wie vooruit kan
kijken, kan anticiperen. Daardoor zijn klanten beter beschermd en voorbereid. nu en in de toekomst
Een voorbeeld: Vanuit ons Security Operations Center houden wij de digitale omgeving van onze klanten 24×7
in de gaten om elke mogelijke inbreuk in de beveiliging te voorkomen. We houden hierbij de trends en
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en vertalen deze door naar onze Security Monitoring dienst.
Lees verder >>>

Verslag Webinar
Cyberweerbaarheid

Stichting IP-Zorg
Iedereen die bij een zorgorganisatie of aan de zorg
gerelateerde (belangen)organisatie werkt kan zich
aansluiten bij Stichting IP-Zorg. Hieraan zijn voor
zorgorganisaties of personen geen kosten verbonden.
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. Aanmelden
voor de Nieuwsbrief kan via de website.

LinkedIn

Website

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.

