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Bekijk online

SIGRA-campagne Privacy & Informatieveiligheid is gestart!
Van 5 tot 11 oktober 2020 besteden we gezamenlijk een week aandacht aan
privacybescherming & informatiebeveiliging. Het thema is dit jaar: Veilig (online)
Samenwerken, Spelenderwijs Privacybewust. Doe jij ook mee?

We willen goede zorg bieden, daarvoor stellen we alles in het werk. Daarbij hoort ook dat
we integer en zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens en zo niemand (on)bewust
schade toebrengen. Velen van ons werken (gedeeltelijk) thuis, en dat betekent een andere
manier van werken. Daarom hebben we dit jaar gekozen voor het thema Veilig (online)
samenwerken. Daarnaast willen we met het materiaal benadrukken dat privacy ook een
leuk onderwerp is. We hebben materiaal gemaakt dat mensen spelenderwijs
privacybewust maakt!
Als SIGRA lid kun je zelf een keuze maken welk campagnemateriaal je wil gebruiken en
bepalen wanneer je het wil inzetten: privacy bewustwording vindt immers niet alleen tijdens
de campagne plaats.

Privacy Pubquiz
Dit jaar is een Privacy Pubquiz ontwikkeld waarin
verschillende rondes leuke vragen over Privacy en de
AVG aan bod komen. De Privacy Pubquiz brengt privacy
op een lucratieve, competitieve en informele manier
onder de aandacht. De quiz test de kennis van de
deelnemers en zorgt voor bewustwording.
Met de Privacy Pubquiz wordt op een actieve manier
informatie over het niveau van awareness van
medewerkers verzameld. De quiz is modulair
opgebouwd, zodat deze voor een brede doelgroep kan
worden ingezet. Op die manier kan de quizmaster de
rondes en de vragen aanpassen aan de doelgroep en de
beoogde tijd.
Privacy Podcast
We hebben een podcast gemaakt in samenwerking met
Moraya de Haan. Moraya heeft een nummer geschreven
over haar ervaring met privacy in de jeugdzorg, ‘Dossier
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107’. Hoe is het om in een dossier beschreven te zijn?
Wat is privacy voor haar? En wat wil ze
zorgmedewerkers meegeven? Beluister het in de SIGRA
Privacy Podcast.
.

Posters en folders
Er zijn verschillende folders en posters ontwikkeld
waarin situaties zijn uitgewerkt waarin de privacy wordt
geschonden. In de folders staan tips en uitleg over hoe
deze situaties te voorkomen zijn. Download bijvoorbeeld
de poster voor:
Pas op privacy op uw werkplek, buiten uw
werkplek e-mailen
Pas op met werk en privé
Pas op privacy met social media.
Pas op privacy beeldbellen (voor cliënten)

Doe mee!
Download het campagnemateriaal
Naast de Privacy Pubquiz, de podcast en de posters en
folders, zijn op onze site nog veel meer handige
materialen te vinden. Bijvoorbeeld een werkinstructie
voor het opnemen van een privacy-vlog, een overzicht
van online privacy-quizzen en een overzicht van filmpjes.
Handige inspiratiebronnen bij het ontwikkelen van uw
eigen e-learning of om te gebruiken bij presentaties of
workshops (vergeet dan natuurlijk niet om de bron te
vermelden).

#samenprivacybewust
Uiteraard zijn we heel benieuwd wat jullie met de
materialen doen. Als jullie aankomende tijd aan
privacybewustwording werken en hierover posten op
LinkedIn, gebruik dan #samenprivacybewust in het
bericht. Zo kunnen we elkaar inspireren en worden alle
berichten op een plaats verzameld.

De SIGRA Privacy-bewustwordingscampagne loopt gelijktijdig met de landelijke campagne
Alert Online.
Meer informatie
Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Mariëtte van der Leij
of Félice de Charro van SIGRA.
Heeft u inhoudelijke vragen?
Zoek dan contact met de persoon die binnen uw organisatie verantwoordelijk is voor het
thema privacy & informatieveiligheid.
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SIGRA inspireert en verbindt partners in
zorg en welzijn. Alleen samen kunnen we
passende zorg en ondersteuning
bieden. Samen gaan we voor vitale en
gezonde inwoners in onze regio. We doen
dit met ruim 120 organisaties uit alle
sectoren van zorg & welzijn, met samen
meer dan 130.000 professionals, in
Amsterdam, Diemen, Amstelveen,
Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland
Noord.

Deze nieuwsflits is een uitgave van SIGRA.
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