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Maatschappij digitaliseert



Aanleiding
• ALV MBO Raad nov 2019
• Aanwezig: Ingrado, Toezicht Sociaal 

Domein, voorzitter AP
• Privacykramp



Doel servicedocument
• Handvatten voor docenten, 

jeugdzorgprofessionals, 
trajectbegeleiders, 
leerplichtambtenaren en zorgverleners 
in de praktijk 

• Nu: uitbreiding met partijen in het 
arbeidsdomein



Wat is de AVG?
• AVG: Verordening met specifieke maatregelen voor 

veilig verzamelen, opslaan en verwerken van 
persoonsgegevens

• Van kracht sinds 25-05-2018
• AVG vervangt Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp) en Meldplicht Datalekken
• Verbetering van de privacyrechten van

personen (informatieplicht en transparantie)
• Geeft organisaties meer verantwoordelijkheden om 

zelf in te richten (met bijbehorende sancties)



Doel AVG
• De AVG is niet in het leven geroepen 

om alles te verbieden maar om 
onrechtmatige gegevensdeling te 
voorkomen en op die manier 
betrokkenen te beschermen.



Vuistregels AVG

1. Doelbepaling 
en doelbinding 

2. Grondslag

3. Dataminimalisatie

4. Transparantie 
(rechten Betrokkene)

5. Data-integriteit

1.Wettelijk
2. Overeenkomst
3. Vitaal belang
4. Openbaar gezag
5. Gerechtvaardigd
belang.
6. Toestemming



Wat betekent dit allemaal?
• Alleen noodzakelijke informatie
• Wat is jullie eigen werkwijze hierin? Is hier nagedacht 

over privacy by design?
• Hoe beoordeel jij wat noodzakelijke informatie is en met 

wie je dit kan delen?

• Wat je altijd moet doen als je informatie gaat delen:
• Informeren
• Motiveren
• Documenteren



Van belang
• Belangrijk bij het uitwisselen van informatie 

en persoonsgegevens voor de doelgroep is 
dat je uitlegt wat je doet en waarom je het 
doet.

• De algemene regel is dat verstrekken van 
persoonsgegevens alleen mag als dat 
verenigbaar is met het doel waarvoor de 
gegevens zijn verzameld en noodzakelijk is 
om het gestelde doel te bereiken.



Stappenplan
• Check: is er een grondslag om 

informatie te delen?
• Check: wat is je doel met het delen van 

informatie?
• Check proportionaliteit
• Check subsidiariteit



Casus

• Informatie delen over uitgestroomde 
student van de entreeopleiding met 
Werk en Inkomen

• Stappenplan



Tijd voor vragen

? ?
? ?



Casus

• Casus informatie delen met werkgever 
over grensoverschrijdend gedrag

• Stappenplan



Casus

• Casus Informatie delen over jongeren 
zonder startkwalificatie die naar werk 
worden begeleid

• Stappenplan
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