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

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
In deze nieuwsbrief hebben we weer een paar interessante onderwerpen voor je geselecteerd: IP-Zorg webinar
Gegevensuitwisseling; Attenderen we je op enkele andere interessante evenementen en informeert Kennispartner
Isatis Cybersecurity je over hun visie op de veranderstrategie ISO/NEN implementatietrajecten.
IP-Zorg is op zoek naar een of meer LinkedIn moderators voor het beheer van onze bedrijfspagina.
Met vriendelijke groet,
het bestuur IP-Zorg

Gegevensuitwisseling
binnen sociaal domein
IP-Zorg Webinar
Stichting IP-Zorg organiseert een webinar over
gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein.
We gaan hierover in gesprek met Marieke de
Leeuw, strategisch beleidsadviseur wijkveiligheid
bij de gemeente Rotterdam en met Pauline
Woutersen, Functionaris Gegevenbescherming bij
Stichting Pameijer, een instelling die o.a. actief is in
de regio Rotterdam en kwetsbare mensen
ondersteunt met psychosociale of psychiatrische
problematiek, of met een (licht) verstandelijke
beperking. Samenwerking, gegevensdeling,
verantwoordelijkheden, verschillende rollen,
toestemming, etc. zijn stuk voor stuk vraagstukken
waar zorginstellingen en gemeenten mee te maken
hebben, afzonderlijk maar zeker ook in relatie tot
elkaar. Welke mogelijkheden en beperkingen zijn
er? Hoe is het juridisch kader nu en wat is de
impact van nieuwe wetgeving, zoals de WEGIZ,
WAMS en WGS?
Het belooft een boeiend webinar te worden,
waarbij de verschillende vraagstukken zowel vanuit
het perspectief van de zorg, de gemeente, maar
zeker ook de cliënt zullen worden behandeld.
Ook gemeenten worden door onze
samenwerkingspartner CIP-Overheid uitgenodigd
om deel te nemen aan het webinar.
Datum en tijd
20 oktober 2022
15:00 - 16:30 uur
Je neemt deel via Teams.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor dit Webinar door een
mail te sturen aan secretaris@ip-zorg.nl
Enkele dagen voor het webinar ontvang je een link
voor deelname.

Platform CIP.Pleio

IP-Zorg zoekt LinkedIn
beheerder(s)
Het bestuur van IP-zorg wil graag de LinkedInbedrijfspagina inzetten om voor onze volgers leuke
en interessante berichten te verzamelen. Wie wil
ons helpen door regelmatig berichten te plaatsen
op onze LinkedIn pagina? Ook het modereren van
reacties hoort hierbij, in samenspraak met het
bestuur.
Het bestuur is op zoek naar 1 of 2 mensen met
kennis van en ervaring met LinkedIn, die in overleg
met elkaar en met het bestuur relevante informatie
plaatsen op de bedrijfspagina.
Wij denken bijvoorbeeld aan verwijzingen naar
artikelen, video’s of andersoortige informatie die
gaan over privacy en informatiebeveiliging in de
zorg.
Daarbij verzorg je dan een korte toelichting
waarom de betreffende informatie relevant is om te
lezen en probeer je het gesprek op gang te
brengen.
Frequentie in overleg.
Wanneer je dit wilt doen stuur je een mail en
een link naar je LinkedIn profiel aan Nico
Keijser op nico@ip-zorg.nl.

Attendering
De volgende activiteiten vindt u wellicht
interessant:
Informatieveilig gedrag in de zorg, webinar,
6 oktober, lees meer >>
Informatieveilig gedrag in de zorg,
Workshop, 18 oktober, lees meer >>
ECP Platform voor de
InformatieSamenleving, Digitalisering in de
zorg, diverse informatie, lees meer >>

Als je je aansluit bij Stichting IPZorg krijg je toegang tot het
kennis en discussieplatform CIPOverheid. Als je bent aangemeld
informeren wij je graag verder.
Binnen het Platform kun je deelnemen aan de
'Community IP-Zorg met een vraagbaak, diverse
fora en een agenda met andere interessante
evenementen.

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.

Veranderstrategie ISO/NEN implementatietrajecten
De implementatie van de NEN7510 is een traject waarbij verschillende stappen gedaan worden om te komen tot
compliance op het gebied van informatiebeveiliging binnen de Zorg. Deze stappen zijn op hoofdlijnen
vastgelegd in de ISO27003. Vanuit onze organisatie hebben we deze 6 stappen tot in detail uitgewerkt en
hebben we deze gekoppeld aan deliverables en aan rollen. Een perfect plan dus om succesvol een
implementatie te doen zou je zeggen…
Toch hebben we gemerkt dat niet al deze projecten even succesvol zijn geweest in termen van doorlooptijden
en soms ook budget. Blijkbaar zijn er meer factoren van invloed op het succes van zo’n project. In deze
verhandeling wordt ingegaan op deze extra succesfactoren.
Lees het hele artikel >>>

Digitale Nieuwsbrief van IP-Zorg
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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.

