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Privacyverklaring

De IBD stelt Zoom privacyvriendelijk in (privacy by default)

Tijdens de interactieve webinars maakt de IBD:

• gebruik van wachtwoorden om aan vergaderingen deel te nemen. 

• gebruik van unieke vergader ID’s om vergaderingen af te schermen. 

• geen gebruik van:

“cloud recording” en neemt de videoconferentie niet op. 

“local Recording” 

“automatically Transcribe Cloud Recordings” 

“attendee attention tracking” 



Spelregels 

Rollen bespreekuur

• Naomi (IBD) is vandaag moderator 

• Privacyadviseurs IBD introduceren thema’s en helpen bij 

beantwoording vragen 

• Deelnemers stellen en beantwoorden vragen



Spelregels 

1. Programma in kleine blokjes ingedeeld per onderwerp.

2. Tijdens inleiding iedereen op mute, vragen/opmerkingen via de chat. 

3. Na de inleiding gelegenheid voor discussie. Tijdens discussie ‘hand 

opsteken’ voor input.

4. Vragen die niet aan bod komen later per mail rondsturen.

5. Geen gevoelige persoonsgegevens delen.

6. Sessie wordt niet opgenomen of gefotografeerd door ons en door 

jullie.



Programma bespreekuur

• Uitleg doel Privacy bespreekuur

• Korte samenvatting van wat de IBD / AP al hebben gepubliceerd

• Thema 1: Corona & gemeente als werkgever

• Thema 2: Thuiswerken/online vergaderen

• Thema 3: Gemeentelijke dienstverlening

• Overige vragen

• Behoeftepeiling Corona informatievoorziening

• Evaluatie



Doel bespreekuur

• Contact met doelgroep houden

• Doelgroep onderling contact laten houden

• Snelle beantwoording van jullie vragen

• Input ophalen voor onze privacy producten

• Informatie-uitwisseling over privacy in deze tijd van Corona

• Behoeftepeiling Corona informatieverstrekking



Publicaties AP/IBD

Verklaring EDPB: “Even in these exceptional times, the data 
controller must ensure the protection of the personal data of the 
data subjects. ..”

Verwerking mogelijk zonder toestemming + handhaaf informatieplicht en
beveiligingseisen en documenteer de genomen crisismaatregelen!

• AP website: Pagina met aandachtspunten Corona (link)

• IBD website: Pagina met aandachtspunten voor thuiswerken, 
videoconferencing met vergelijking tools (link)



Visie Autoriteit Persoonsgegevens



Visie Autoriteit Persoonsgegevens

Toezicht in tijden van crisis → Coulance

• Meer tijd om te reageren op vragen van de toezichthouder

• Ruimte om (capaciteit) zorg op peil te krijgen 

Maar….. Geen excuus voor noncompliance, huidige kaders zijn van 

kracht.



Algemene vraag 

Ingezonden vraag: Hoe zorg je ervoor dat er voldoende 

aandacht blijft voor AVG?



Thema 1: Corona & gemeente als 
werkgever

Ingezonden vraag: Is het standpunt van de AP voor wat 

betreft de mogelijkheden om bijzondere persoonsgegevens 

te verwerken voldoende realistisch voor de gemeente als 

werkgever?



Thema 1: Corona & gemeente als 
werkgever

Corona op de werkvloer - Geen nieuw 

kader

1. Alleen met behulp van (bedrijfs)arts 

medische gegevens verwerken.

2. Zelf testen niet toegestaan. De 

(bedrijfs)arts mag testen en deelt de 

uitslag alleen met de werknemer.

3. Werknemers mogen naar huis 

gestuurd worden bij koorts en 

verkoudheid.



Visie Autoriteit Persoonsgegevens

Corona op de werkvloer – update AP





Thema 1: Corona & gemeente als 
werkgever

Ingezonden vraag: Informatie over gezondheid medewerkers 

uitwisselen. Als je weet dat een collega het corona virus heeft en er 

wordt naar gevraagd, hoe kan je dan het beste reageren?



Thema 1: Corona & gemeente als 
werkgever

Ingezonden vraag: Hoe zit het met e-mail toegang van zieke 

medewerkers?



Thema 1: Corona & gemeente als 
werkgever



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen Algemeen



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen

Thuiswerken → Tips Autoriteit Persoonsgegevens

1. Werk in een beveiligde omgeving:

• Log waar mogelijk in op de server van de organisatie;

• Wees voorzichtig met het gebruik van cloud-, opslag- of e-

maildiensten, zeker wanneer deze gratis zijn.

2. Bescherm gevoelige documenten 

• Plaatsen op server of versleutelde USB

3. Wees voorzichtig met het gebruik van (video)chatdiensten

4. Let op phishingmails



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen

Thuiswerken → Tips Autoriteit Persoonsgegevens

Gebruik bij voorkeur de telefoon of beveiligde versies van (video)

chatdiensten en geen consumentenapps als FaceTime, Skype of Signal.

• Informeer over de privacyrisico’s die hierbij spelen;

• Gebruik zo min mogelijk direct herleidbare gegevens zoals namen, 

maar in plaats daarvan bijvoorbeeld patiënt- of personeelsnummers;

• Gebruik een app die berichten versleuteld verzendt;

• Beveilig de internetverbinding met een sterk wachtwoord; en

• Wis een chat na afloop van het gesprek.



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen

IBD Quickscan (link) 



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen

Ingezonden vraag: Selectie van veilige vergadertools.

Zoom zou data ongevraagd delen met Facebook?



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen

IBD Tips gebruik Zoom (link) 



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen

Ingezonden vragen videobellen: 
• Gebruik van Videochat, wat kan en mag wel en wat niet.. Het gebruikt van 

Videochat in het sociaal domein, wanneer is een applicatie AVG-proof

(specifiek ook Teams)?

• Bij gebrek face-to-face contact met cliënten stokt de afgifte van indicaties 

Wmo. Telefonisch kan maar men wil graag ook mimiek en gedrag kunnen 

zien tijdens gesprek. Concrete vraag is of beeldbellen via Skype met de 

cliënt een oplossing hiervoor kan zijn? Aandachtspunt natuurlijk dat er 

gezondheidsgegevens over de lijn gaan (informeren/toestemming cliënt?). 



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen



Thema 2: Thuiswerken/online 
vergaderen

• Ingezonden vraag: Gebruik van Microsoft Teams extern: in de 

dienstverlening naar betrokkenen. Zo is er behoefte aan 

beeldbellen door Leerplicht met jongeren of ouders of met 

scholen, bij het Werkgeversservicepunt met kandidaten of 

werkgevers, bij Inkoop sociaal domein met zorgaanbieders. Is 

Teams hiervoor veilig genoeg (in te richten)?



Thema 3: Gemeentelijke 

dienstverlening

• Ingezonden vraag: Werk en Inkomen Digitaal (Suwinet). Suwinet-Inkijk 
toegang voor meer medewerkers. Door grote toeloop aantal vragen zijn meer 
autorisaties nodig. Mag dat? 

Let op: Bij Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 
(TOZO regeling) uitvraag beperkt (gemeenten mogen geen uitvraag doen 
over inkomen partner en/of vermogen).



Thema 3: Gemeentelijke 

dienstverlening

• Ingezonden vraag: Werk en Inkomen Digitaal (Suwinet). Suwinet-Inkijk 
toegang voor meer medewerkers. Door grote toeloop aantal vragen zijn meer 
autorisaties nodig. Mag dat? 

Let op: Bij Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers 
(TOZO regeling) uitvraag beperkt (gemeenten mogen geen uitvraag doen 
over inkomen en/of vermogen).



Thema 3: Gemeentelijke 

dienstverlening

• Overige ingezonden vragen 

1. Inzet leerplichtambtenaar: mogen scholen gegevens delen met 
leerplichtambtenaar?

2. Werk van sociale dienst in tijden van corona. Hoe stel je identiteit vast 
zonder direct contact?

3. …………………………………………........................................?



Tips voor FG’s en PO’s

Tips van FG’s en PO’s? 

Weet je nog wat er speelt? 



Tip voor FG’s en PO’s

1. Dit is een slechte tijd om je punt te maken → Pick your battles

2. Dit is een goede tijd om je punt te maken 

• Denk mee 

• Stel je productief op

3. Videobellen is geen proces op zich → Focus op de risicovolle processen 

waar dit wordt ingezet



Behoeftepeiling wijze 
informatievoorziening

Behoeftepeiling informatievoorziening Privacy & Corona

• Nieuwsbrief

• Speciale websitepagina

• Privacyforum

• IBD community



Delen

• Heeft iemand behoefte aan documenten en heeft iemand 
anders die om te delen?



Evaluatie bespreekuur

Eerste reacties pilot? Adviezen en tips voor verbetering? 

Suggesties voor vervolgonderwerpen? 

• Niet behandelde vragen worden nagestuurd.

• BOA's en Wpg: hoe hebben andere gemeenten dit geïmplementeerd? 

• Inhuur expertise GGD in het kader van de Wvggz: is GGD verwerker, 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke of zelfstandig 
verwerkingsverantwoordelijke. 

• Contact:  privacy@vng.nl


