Podcasts over privacy
Op internet zijn veel leuke podcasts en interviews te beluisteren die bewust maken van
privacy en informatieveiligheid. Podcasts zijn gigantisch geliefd en populair. Tip je collega’s
deze podcasts over privacy en informatiebeveiliging. Misschien maakt het privacy minder
‘een ver van je bed show’. Vergeet niet de bron te vermelden als je deze podcast deelt binnen
jouw organisatie.
•

Perspectives on Privacy – aangeboden door Future Tense
Een Australische podcast. Het is een ‘wicked’ probleem; hoe beveiligen we onze privacy in
een wereld die draait op de handel van data. Privacy analist en voormalig Deputy NSW
Privacy Commissioner, Anna Johnston, is van mening dat we onze hele notie van wat privacy
betekent moeten heroverwegen. Het is tijd, zegt ze, dat we de term opnieuw definiëren en
het betekenis en relevantie geven in de moderne digitale wereld. En, Oxford Internet
Governance expert, Viktor Mayer-Schonberger, verkent de samenhang tussen privacy, tijd en
het onvermogen om gewoon de delete knop in te drukken.
https://www.abc.net.au/radionational/programs/futuretense/perspectives-onprivacy/9012328

•

De Privacy Podcast – aangeboden door VKA
Verschillende podcasts over uiteenlopende onderwerpen rondom privacy, van DPIA tot
ethisch en verantwoord datagebruik.
https://www.vka.nl/privacy-podcast/

•

De Grote Data Podcast Roadshow – aangeboden door BNR nieuwsradio
Wat is privacy precies? Hoe is onze kijk op privacy in de loop van de tijd veranderd en waar
moeten we in de toekomst rekening mee houden? Deze podcast is gemaakt in aanloop naar
de invoer van de AVG, maar nog steeds actueel en interessant. Ben van der Burg is je gids op
weg naar de AVG.
https://www.bnr.nl/podcast/gdpr
Met extra aandacht voor een gesprek tussen Merel Koning, onderzoeker aan de Radboud
Universiteit, en Frank Meester, filosoof, over wat privacy nou eigenlijk is.
https://www.bnr.nl/podcast/gdpr/10336855/wat-is-privacy-eigenlijk

•

Reply All – aangeboden door Gimlet Media
Reply All is een podcast over het internet, maar ook over hoe je moet overleven in de
moderne wereld. De dynamiek tussen de twee vaste hosts, soms aangevuld met een
redacteur, is grappig en aandoenlijk en bovenal prettig om naar te luisteren. Met elkaar
duiken ze in mysteries als ‘Luistert Facebook je af?’, vaak door zelf de proef op de som te
nemen. Ze geven tech-support aan luisteraars ‘Waarom is mijn snapchat-handle opeens
geblokkeerd?’ Of dagen ze elkaar uit, bijvoorbeeld om de ander ongemerkt te phishen. Door
de creatieve en meeslepende manier waarop ze je meenemen in hun onderzoek leer je veel
over de wereld achter onze smartphones en het internet.
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•

Je hebt wél iets te verbergen – aangeboden door de correspondent met Maurits Martijn
door Romanee Rodriguez.
Een podcast over privacyverhalen. Romanee nodigde Maurits uit voor de podcast omdat het
hem opvalt dat privacyverhalen vaak nazi’s nodig hebben om een punt te maken. ‘Het kan
heel erg zijn als nazi’s deze informatie hebben.’ Oké, maar is het nú ook heel erg, vraagt hij
zich dan af?
https://decorrespondent.nl/8511/we-zijn-het-over-weinig-zo-oneens-als-over-privacy-indeze-podcast-vechten-we-het-uit/512032815789-f8e3a418

•

Vilans Ontmoet – aangeboden door Vilans
Een podcast waarin Isha Govaarts in gesprek gaat met Petra Verhoef (Rathenau Instituut)
over het veilig delen van data. Ze begint de aflevering met de vraag ‘wanneer was je zelf voor
het laatst patiënt?’
https://soundcloud.com/vilans-nl/vilans-ontmoet-petra-verhoef
Ook de andere afleveringen zijn interessant: https://www.vilans.nl/podcast

•

Podcast Privacy, Medische Data en Innovatiekansen – aangeboden door TNO.
Het elektronisch patiëntendossier kwam in Nederland niet van de grond vanwege
privacyzorgen. Maar op dit moment delen tienduizenden Nederlanders zorgeloos medische
gegevens zoals hun bloeddruk, hartslag en gewicht via smartwatches en slimme weegschalen
met grote commerciële partijen. Is jouw privacy in de wereld van de digital health wel
voldoende gewaarborgd? En, is het mogelijk om innovatief om te gaan met medische data
zonder dat de privacy in het gedrang komt? Deze en andere vragen staan centraal in
aflevering vier van de podcast TNO Insights.
https://soundcloud.com/tno-insights/4-privacy-medische-data-en-innovatiekansen

Links voor het laatste gecheckt op 26 augustus 2020. Ben je ook een goede online quiz
tegengekomen? Of merk je dat een van deze links niet werkt?
Laat het ons weten. Stuur een reactie aan Mariëtte van der Leij, mvdleij@sigra.nl
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