ZorgMail Secure e-mail

Veilig e-mailen door
gemeenten wint flink terrein
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25-voudige toename gebruik
buiten de community in een
jaar tijd.
Dit komt vooral door de mogelijkheid
om met zorgverleners en burgers
buiten de community te kunnen
communiceren.
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Nederland telt
inmiddels 136
gemeenten die
hebben gekozen
voor ZorgMail.

40%

40% van alle Nederlandse
burgers woont in gemeenten
die werken met ZorgMail.

90%

Ruim 90% van de veilige e-mails in gemeenten
met ZorgMail Secure e-mail lopen via Safe Relay
mailserver koppelingen.

+

Per maand kopen 4 gemeenten ZorgMail
in om veilig te kunnen communiceren met
zorgverleners. Per halfjaar zijn dit 3 grote
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.

X2,5

Sinds begin 2016 is het
aantal gemeenten dat heeft
gekozen voor ZorgMail meer
dan verdubbeld.

BURGERS

35%
14%

Het percentage tweefactor
verificatiecodes via sms voor veilig
mailen buiten de community kent
een groei van 14 naar 35%.
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WIJKTEAMS
GEMEENTE

15 gemeenten met meer
dan 100.000 inwoners
zetten ZorgMail in voor
veilige communicatie.

3 aanbieders van
ZorgMail voor gemeenten:

JEUGDZORG CENTRA
WMO INSTELLINGEN

ZorgMail Secure e-mail voldoet aan de
volgende 4 beveiligingscriteria:
1. STARTTLS – Beveiligde verbinding
2. DKIM/SPF/DMARC – Bescherming
tegen mailvervalsing
3. Two factor authenticatie – Veilig inloggen
4. Add-in Outlook – Veilig verzenden button

Het aandeel ZorgMail in
gemeenten verschilt tussen
provincies. Limburg,
Noord-Brabant en
Zuid-Holland bezetten
de top 3 posities.

Wat betekent dit voor het e-mailbeleid van de gemeenten en
voor de veiligheid van gemeentelijke gegevensuitwisseling?
Zijn de Nederlandse gemeenten veilig genoeg bezig?
In een jaar tijd is het percentage goed beveiligde gemeenten
gegroeid van 6% naar 27% volgens Binnenlands Bestuur.

Meer weten over het gebruik van ZorgMail
door gemeenten in Nederland?
Lees de volledige publicatie van VANAD Enovation
op www.vanadenovation.nl.

