
Datum: Content: 
Do 01-10-2015 Aankondiging start bewustwordingscampagne  
Ma 05-10-2015 Informatiestuk: Wat is privacy? 
Do 08-10-2015 Quizvraag 1 Wat zijn persoonsgegevens? 
Ma 12-10-2015 Cartoon 1 Doelbinding 
Do 15-10-2015 Quizvraag 2 Wat is verwerken? 
Ma 19-10-2015 Informatiestuk: Aanspreken collega’s en melding 

van incidenten 
Do 22-10-2015 Quizvraag 3 Wat is proportionaliteit en 

subsidiariteit?  
Ma 26-10-2015 Cartoon 2 proportionaliteit 
Do 29-10-2015 Quizvraag 4 Toestemming 
Ma 02-11-2015 Informatiestuk: Hoe doe ik melding bij het CBP? 

Met vragen kun je terecht bij (...) 
Do 05-11-2015 Quizvraag 5 Wat doet het CBP niet? 
Ma 09-11-2015 Sketch/filmpje 1: Wachtwoorden 
Do 12-11-2015 Quizvraag 6 Melding CBP 
Ma 16-11-2015 Cartoon 3 mailen 
Do 19-11-2015 Quizvraag 7 Iets over mailgedrag 
Ma 23-11-2015 Informatiestuk: Toestemming 
Do 26-11-2015 Quizvraag 8 KCC 
Ma 30-11-2015 Aankondiging bijeenkomst  
Do 03-12-2015 Quizvraag 9 Bewaartermijn 
Ma 07-12-2015 Sketch/filmpje 2: Transparantie 
Do 10-12-2015 Quizvraag 10 Rechten van inwoners 
Ma 14-12-2015 Reminder bijeenkomst en uitslag quizvraag 10 
Di 15-12-2015 Bijeenkomst (Filmpje 3: Proportionaliteit) 
 
 
Donderdag 1 okt: aankondiging start bewustwordingscampagne 
 
Beste allemaal,  
 
Maandag 5 oktober start de privacy bewustwordingscampagne “Denk ff na”. In 10 weken tijd worden 
jullie klaargestoomd tot heuse privacy experts. De volgende vragen zullen de revue passeren. Wat zijn 
persoonsgegevens?  Wat wordt er bedoeld met het verwerken van persoonsgegevens? Wat doet het 
CBP? Welke rechten heeft een inwoner? En welke gegevens mag je wel of niet delen? Nog voor de 
kerst kunnen jullie al deze vragen beantwoorden. 
 
Binnen het Maatschappelijk Domein is privacy op papier vrij goed geregeld. Wel merken wij dat het 
voor mensen die met persoonsgegevens werken nog wel eens lastig is om te bepalen wat je wel of 
niet deelt/ vastlegt en of je daar toestemming voor nodig hebt. Bovendien zien wij wel eens mailtjes 
voorbij komen waarin teveel gegevens van inwoners staan en die aan teveel mensen worden 
verstuurd. Het lastige aan privacy is dat er kaders zijn maar geen strikte regels over wat wel of niet 
mag. Het is daarom belangrijk dat je in elk afzonderlijk geval een afweging maakt en je keuze om iets 
wel of niet te doen ook goed beargumenteert.  
Het doel van de campagne is om duidelijk te maken waarom de privacy van inwoners belangrijk is en 
om iedereen handvatten te geven om een goede afweging te maken wanneer jullie met gegevens van 
inwoners werken.  
We willen met deze campagne ook alle afdelingen binnen het Maatschappelijk Domein en alle Sociale 
Wijkteams en Jeugdteams aansporen om het onderwerp privacy structureel op de agenda te zetten bij 
een afdelingsoverleg of teamoverleg.  
 
De campagne ziet er als volgt uit:  

- Elke maandag zal er een stukje verschijnen op Zaanlink met informatie en praktische tips over 
bij wie je terecht kunt met vragen.  

- Elke donderdag staat er een quizvraag op Zaanlink. Dit wordt een kleine competitie. Wie na 
10 rondes de meeste goede antwoorden heeft gegeven, is de winnaar. Hij of zij krijgt op 15 



december, tijdens de afsluitende bijeenkomst, een prijs. Het antwoord van de vraag van 
vorige week wordt ook op donderdag gepubliceerd met een toelichting. 

- Op 15 december is er van 12:00 tot 13:00 uur in de Raadzaal een lunchbijeenkomst ter 
afsluiting van de campagne. Het is een korte bijeenkomst met 2 sprekers die ieder een 
verschillende kijk op privacy hebben en de prijsuitreiking van de quiz. Jullie zijn allemaal van 
harte welkom.  

 
Voor eventuele vragen over de campagne kunnen jullie terecht bij Febe Otten of Joyce Luk.  
 
Maandag 5 okt: Wat is privacy? Zaanse spelregels 
 
Je hoort en leest veel over privacy in de media. Maar wat is privacy eigenlijk? Privacy gaat om de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Amerikanen noemen het “the right to be left alone”. 
Het recht op privacy is een mensenrecht. Dit recht is dan ook verankerd in verschillende internationale 
en nationale wetgeving, zoals het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, 
het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Wet bescherming persoonsgegevens.   
 
De privacywetgeving is niet zo rechtlijnig dat het altijd duidelijk is welke informatie je wel of niet kunt 
verwerken. Of je bepaalde informatie wel of niet kunt delen, raadplegen of vastleggen, is afhankelijk 
van de situatie. Het is daarom belangrijk dat je steeds opnieuw een afweging maakt als je met 
persoonsgegevens aan de slag gaat. Kortom, “denk ff na”! 
Om het maken van een afweging wat eenvoudiger te maken, zijn er voor het Maatschappelijk Domein 
een drietal “spelregels” ontwikkeld voor het verwerken van persoonsgegevens. Deze spelregels 
helpen je bij het maken van een afweging voor het verwerken van persoonsgegevens en het 
beargumenteren van de keuze om bepaalde gegevens in een specifiek geval wel of niet te verwerken. 
Onderstaand de spelregels: 

1. De vraag is leidend. Dit wil zeggen dat je alleen gegevens verwerkt, die betrekking hebben op 
de vraag van de inwoner of het onderwerp waar je mee bezig bent. Kortom, je moet altijd een 
duidelijk doel hebben waarom je persoonsgegevens verwerkt.  

2. Alleen de noodzakelijke gegevens. Je verwerkt in principe alleen gegevens die noodzakelijk 
zijn om de inwoner te helpen bij de vraag die hij/zij heeft. Dit betekent echter niet dat je nooit 
extra gegevens kunt noteren. Wel moet je altijd goed kunnen beargumenteren waarom je, in 
dat geval, van het uitgangspunt bent afgeweken. De gegevens die je verwerkt moeten 
proportioneel zijn ten opzichte van het doel waarvoor je de gegevens verwerkt.  

3. Transparantie. Wij handelen met zijn allen transparant. Dit wil zeggen dat inwoners altijd 
weten welke persoonsgegevens wij verwerken en ook waarom. Dit bespreek je vooraf met de 
inwoner.  

 
Maandag 12 okt: Doelbinding (Cartoon) 
 
Om te bepalen of je bepaalde persoonsgegevens wel of niet uitvraagt, is het belangrijk dat je weet 
waarom je de gegevens verwerkt (delen, mailen, vastleggen of raadplegen). Kortom, met welk doel ga 
je met de persoonsgegevens aan de slag. Wanneer je een specifiek doel hebt om gegevens te 
verwerken, bijvoorbeeld de hulpvraag van een inwoner of het opstellen van een beschikking, dan is er 
sprake van doelbinding. 
 
Maandag 19 okt: aanspreken collega’s en melding incidenten 
 
Soms krijg je in jouw werk te maken met een privacy dilemma. Het is in zulke gevallen belangrijk dat 
je hierbij stil staat. Wanneer je er zelf even niet uitkomt, schroom dan niet om je overwegingen aan 
een collega voor te leggen. Mochten jullie er samen niet uitkomen, overleg dan met jouw 
leidinggevende.  Het is ook een goed idee om privacy structureel op de agenda te zetten tijdens een 
teamoverleg.  
 
Als je ziet dat jouw collega te veel gegevens deelt, is het belangrijk dat je jouw collega hierop 
aanspreekt. En andersom geldt dat natuurlijk ook, als jij te veel gegevens deelt, is het belangrijk dat 
iemand jou daar op wijst. Kortom, help elkaar, spreek elkaar er op aan als je het ziet gebeuren. Vaak 
is de ander zich er helemaal niet van bewust. Zo voorkomen we met z’n allen privacy incidenten.  
 



Een (vermoeden van) een privacy incident meld je bij jouw leidinggevende. Hierbij moet er wel iets 
meer aan de hand zijn dan een mailtje waar per ongeluk te veel persoonsgegevens in staan. De 
leidinggevende informeert vervolgens de coördinator informatiebeveiliging Linda Goedhart. Zij 
beoordeelt de melding. Wanneer het om een informatiebeveiligingsincident of privacy incident gaat, 
zal zij actie ondernemen. Wanneer de coördinator informatiebeveiliging oordeelt dat het (ook) om een 
integriteitsschending gaat, schakelt zij de coördinator integriteit, Ben Imhann, in. Als het om een of 
andere reden onverstandig is om het incident met jouw leidinggevende te bespreken, kun je de 
melding ook rechtstreeks doorgeven aan Linda Goedhart.  
 
Maandag 26 okt: Proportionaliteit en subsidiariteit (Cartoon) 
 
Het tweede uitgangspunt bij het verwerken van persoonsgegevens is dat de verwerking van de 
persoonsgegevens noodzakelijk moet zijn. Om te bepalen of een verwerking noodzakelijk is, kijk je 
onder andere naar de proportionaliteit en subsidiariteit van de verwerking. Proportionaliteit zit in de 
verhouding tussen de inbreuk in de privacy van de persoon in kwestie en het doel waarmee je de 
gegevens verwerkt. Daarbij moet je letten op de inhoud en de hoeveelheid van de persoonsgegevens 
in verhouding tot de vraag. Subsidiariteit heeft te maken met mogelijke alternatieven voor de 
verwerking van de gegevens. Zou je iemand ook kunnen helpen zonder de gegevens te verwerken.  
 
Maandag 2 november: Hoe doe ik een melding bij het CBP? Met vragen kun je terecht bij… 
 
Het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp) is het orgaan dat in Nederland toezicht houdt op 
de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is daarbij de belangrijkste wet. Daarnaast geeft het Cbp 
advies over nieuwe wet- en regelgeving.   
 
Als een (afdeling van een) gemeente persoonsgegevens verwerkt, moet dat gemeld worden bij het 
College Bescherming Persoonsgegevens. Dit kun je digitaal doen via het Wbp-meldingsprogramma, 
of op de ouderwetse manier via een formulier, het zogenaamde Wbp-meldingsformulier. Raadpleeg 
hiervoor de website kan het Cbp: www.cbpweb.nl  
Een aantal verwerkingen van persoonsgegevens hoeft niet te worden gemeld. Deze uitzonderingen 
zijn o.a: personeelsadministratie, bezoekersregistratie en de administratie m.b.t. lidmaatschap van 
een vereniging, vergunning en melding, grafrechten, activiteiten die voortkomen uit de basisregistratie 
personen, reisdocumenten, naamswijzigingen, registratie bezwaarschriften en klachten. Kortom, er 
zijn nog flink wat uitzonderingen. 
 
Met eventuele vragen over privacy kun je terecht bij Johannes Homan j.homan@zaanstad.nl of Febe 
Otten f.otten@zaanstad.nl, of de afdeling Juridische Zaken. Als je ergens over twijfelt of een vraag 
hebt, kun je ons altijd mailen, bellen of even langslopen. Dit geldt ook als je van mening bent dat er 
een melding moet worden gedaan bij het Cbp. 
 
Maandag 9 november: Wachtwoorden (filmpje) 
 
Wachtwoorden zijn persoonlijk. Het is dus niet de bedoeling dat anderen je wachtwoord weten of met 
jouw inloggegevens inloggen op een computer of in een systeem/applicatie.  
 
Maandag 16 november: Mailen (Cartoon) 
 
Een emailtje sturen is heel makkelijk. Het is een eenvoudige manier van communiceren. Wij versturen 
allemaal tientallen emails per dag. Het gevaar bij deze snelle manier van communiceren kan wel zijn 
dat gegevens zich razend snel verspreiden. Denk aan knoppen als doorsturen en allen beantwoorden. 
Kortom, denk even na als je een email verstuurd: Welke gegevens staan er nog onder, aan wie stuur 
ik deze mail en welke gegevens heeft de persoon of personen tot wie ik me richt nodig.   
 
Maandag 23 november: Toestemming 
 
De Wet bescherming persoonsgegevens geeft in artikel 8 een zestal grondslagen voor het verwerken 
van persoonsgegevens. Wanneer er geen grondslag is voor het verwerken van persoonsgegevens is 
het niet toegestaan. Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn onder andere:   

- Ondubbelzinnige toestemming 



- Om een wettelijke verplichting na te komen; 
- Ter vrijwaring van een vitaal belang (denk hierbij aan een noodsituatie) 
- Noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het 

desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden 
verstrekt 

De grondslagen die binnen het maatschappelijk domein het vaakst van toepassing zijn, zijn de goede 
vervulling van een publiekrechtelijke taak of een wettelijke verplichting. Een publiekrechtelijke taak zit 
in de toegang tot een voorziening en de wettelijke verplichting om gegevens te verwerken komt voort 
uit bijvoorbeeld de Wmo of de Jeugdwet. In deze gevallen is het nog wel van belang dat de inwoner 
instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens.  
Wanneer er geen sprake is van een van de andere grondslagen kan toestemming als grondslag voor 
het verwerken van persoonsgegevens worden gebruikt. De toestemming moet vrij en ondubbelzinnig 
zijn. In veel gevallen kan dit mondeling en is een toestemmingsverklaring dus niet nodig. Hierbij is het 
ook van belang dat er geen afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de inwoner en de gemeente, het 
wijkteam of jeugdteam, want wanneer er sprake is van afhankelijkheid is de toestemming niks waard. 
Binnen het maatschappelijk domein kan toestemming daarom meestal niet als grondslag worden 
gebruikt omdat er vaak sprake is van een afhankelijkheidsrelatie.  
 
Maandag 30 november: aankondiging bijeenkomst op 15 dec. 
 
Dinsdag 15 december is het zo ver! Dan is de afsluiter van deze bewustwordingscampagne. Zet het in 
je agenda, neem je boterhammen en soepje mee en kom naar de Raadzaal tussen 12:00 en 13:00.  
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
12:00 – 12:10 Welkom en introductie 
12:10 – 12:25 Zaanstad  
12:25 – 12:35 Prijsuitreiking aan de winnaar van de quiz 
12:35 – 12:50 Jos Meijer (privacy officer KLM) 
12:50 – 13:00 Afsluiter 
 
Maandag 7 december: Transparantie (filmpje) 
 
Het laatste maar misschien wel het belangrijkste uitgangspunt bij het verwerken van 
persoonsgegevens is transparantie. Wij zijn als gemeente transparant naar onze inwoners toe. Dit wil 
zeggen dat we bij elke verwerking van persoonsgegevens aan de inwoner uitleggen wat we met de 
persoonsgegevens doen en ook waarom dit nodig is. Op die manier worden inwoner meegenomen in 
het proces en is het ook makkelijker voor een inwoner om aan te geven als hij of zij iets niet wilt. 
Daarnaast stimuleert het ons om het gesprek aan te gaan en goed te beargumenteren waarom de 
verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is.  
 
Maandag 14 december:  
 
DENK ER AAN, MORGEN ZIJN JULLIE ALLEMAAL WELKOM BIJ DE LUNCHBIJEENKOMST OVER 
PRIVACY.  


