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

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
Graag vragen wij nog een keer aandacht voor de enquête over ECD-systemen. Wij zijn ons er van bewust dat
invullen een hele klus kan zijn: gemiddeld 15 minuten. Wij hopen dat u de tijd wil nemen dat te doen.
Deze nieuwsbrief staat verder in het teken van het bewust omgaan met informatieveiligheid; een drietal activiteiten
vanuit het project Informatieveilig gedrag in de zorg en de e-learningcursus Informatieveiligheid en privacy van
onze kennispartner Niveo, onder Kennispartner in beeld.

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 IPZorg (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

Bewustwording en
gedrag
Project Informatieveilig gedrag in de zorg
Je houdt je bezig met privacy en
informatieveiligheid in een zorgorganisatie. En je
ziet dat je collega's blijven doen wat precies niet de
bedoeling is. Wil jij inspiratie opdoen en een nieuw
perspectief ontdekken waarmee je collega’s wél
kan verleiden om veiliger met informatie om te
gaan? Alle activiteiten worden gratis aangeboden.
Presentatie “Bewustwording is zooo 2021” op
Beurs Zorg & ICT.
Datum: 16 juni 2022, 12:00-12:45 uur.
Jaarbeurs Actiz Theater 4
Webinar “Aan de slag met informatieveilig gedrag”.
Datum: 20 juni 2022, 15:00-16:00 uur.
Microsoft Teams
Workshop “Aan de slag met informatieveilig
gedrag”.
Datum: 21 juni 2022, 13:30-16:30 uur.
Microsoft Teams
Kun je wel wat hulp gebruiken? Bezoek dan het
open spreekuur, waar je al je vragen over
bewustwording en gedrag kunt voorleggen aan de
experts van ECP.

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.

Niveo ontwikkelt al ruim 12 jaar diverse e-learning thema’s voor de zorg. Samen met inhoudsexperts realiseren
wij mooie thema’s met een interactief karakter en een goede didactische basis. Ruim twee jaar geleden heeft
Niveo een platform gelanceerd: vakbekwaaminzorg.nl. Op dit platform wordt e-learning en praktijkscholing
aangeboden vanuit verschillende partners.
Lees verder >>>

Digitale Nieuwsbrief van IP-Zorg

LinkedIn

Website

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.

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.

