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Van 4 tot 10 oktober 2021 besteden we in Sigra verband gezamenlijk een
week aandacht aan privacybescherming en informatiebeveiliging. 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
schade toebrengen. Om medewerkers in zorg en welzijn privacy bewust te maken
en scherp en alert te houden, heeft Sigra veel materiaal ontwikkeld. Sinds 2016
faciliteert Sigra jaarlijks in oktober de Privacy bewustwordingscampagne voor haar
leden. Al het ontwikkelde materiaal blijft ook na de campagne beschikbaar.

Waar kan je als organisatie extra alert op zijn of aandacht aan
besteden?
Dit jaar is een regionale security awareness scan uitgevoerd onder Sigra leden.
Daaruit zijn verschillende thema’s naar voren gekomen die extra aandacht nodig
hebben. Veel campagnemateriaal wat al eerder ontwikkeld is sluit aan bij deze
thema’s.Een greep uit de resultaten waarop het kennisniveau vergroot kan worden:

Hoe weet ik of een link goed is? Hoe herken ik een Phishing mail? Welke informatie
mag ik per mail delen? Wat moet ik doen als ik per ongeluk naar de verkeerder
persoon informatie heb gestuurd.
Uit de scan zijn ook thema’s gekomen waarop kennis aanwezig is, maar waar het
gedrag nog niet goed is door gebrek aan motivatie of de gelegenheid er niet is om
het goede gedrag uit te voeren. Voorbeelden daarbij zijn het vergrendelen van je PC
of het gebruiken van een sterk wachtwoord.

Menukaart
De thema’s die uit de security awareness scan zijn gekomen zijn in een menukaart
gekoppeld aan het campagnemateriaal dat reeds in Sigra verband ontwikkeld is. Zo
kan je zelf kiezen welk materiaal goed ingezet kan worden bij de behoeften van jouw
organisatie. De menukaart is beschikbaar voor alle Sigra leden. Mail naar
PI@sigra.nl om deze te ontvangen.

Doe mee en gebruik het campagnemateriaal
Op onze website is al een groot deel van het campagnemateriaal te vinden: Bekijk
hier een deel van het campagnemateriaal Zo zijn er de Privacy Pubquiz, de
podcasts, folders, 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 je 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 het materiaal doen. Als je
aankomende tijd aan privacybewustwording werkt en hierover wat op LinkedIn zet,
plaats dan #samenprivacybewust in het bericht. Zo kunnen we elkaar inspireren en
worden alle berichten op één plaats verzameld.

Aanmelden als ambassadeur en werken aan programmatische
aanpak
Als ambassadeur word je betrokken in het maken van materiaal en geïnformeerd
over ontwikkelingen. Wil jij als ambassadeur op de hoogte gehouden worden? Of wil
jij na de campagne meewerken aan het maken van een privacy bewustzijns
programma voor jouw organisatie? Mail je interesse dan naar Mariëtte of Félice via
PI@sigra.nl.

De Sigra Privacy-bewustwordingscampagne loopt gelijktijdig met de landelijke campagne
Alert Online.

Meer informatie over de campagne? Neem contact met ons
op!

Heb je inhoudelijke vragen? Zoek dan contact met de persoon die binnen jouw
organisatie verantwoordelijk is voor het thema privacy & informatieveiligheid.
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