
 

 
 

Gedragscode Privacy 
 
De intrede van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) heeft ook voor C-LiON 
diverse gevolgen.  
 
Sowieso zijn er vier ‘privacy statements’ ontwikkeld, allen voor een andere doelgroep.: 

- Privacy statement voor de (oud) studenten (geplaatst op de websites) 
- Privacy statement voor de (oud) studenten via het UWV 
- Privacy statement voor de medewerkers en freelancers (rondgestuurd via e-mail aan 

betrokkenen) 
- Privacy statement voor externen die op enige manier betrokken zijn (geweest) bij activiteiten 

binnen C-LiON 
 
De implementatie en handhaving van de  privacyverklaringen zullen de nodige aandacht vergen. 
Daarom zijn er diverse (dwingende) maatregelen uitgevaardigd die te maken hebben met het werken 
onder de AVG. 
De e-mails waarin deze maatregelen zijn geformuleerd staan hier in volgorde genoteerd: 
 
1. 
Vanaf morgen is het niet meer toegestaan om meer dan één externe (waarmee in dit  geval bedoeld 
wordt: alle mailadressen die niet eindigen op c-lion.nl of schoolyardtrainer.nl) in de ‘Aan’ of ‘CC’ -regel 
te zetten in jouw mails. 
Je mag je wel richten tot meerdere externen (bijvoorbeeld een studiegroep), maar dan altijd en 
uitsluitend in de BCC-regel.   
(Je doet dit zo: nieuwe e-mail à Opties à BCC). 
 
2. 
Het is niet toegestaan dat je privacy-gevoelige documenten op een USB-stick, op je laptop of op een 
externe schijf zet (en natuurlijk al helemaal niet op een thuis-computer, een privé-dropbox e.d.). 
Hiermee bedoel ik o.a.: 

- Werkstukken 
- Beoordelingsformulieren 
- MMI-rapporten 
- Coachingsverslagen 
- Enz. 

 
Zoek vandaag aub even op je die apparatuur en randapparatuur en plaats alles direct in je Microsoft- 
OneDrive, die je hebt gekregen of in Sharepoint. En  vanaf dat moment alleen nog in en vanuit die 
OneDrive of Sharepoint werken als je met dit soort stukken bezig bent. 
 
3. 
De procedure rondom het melden van een datalek is rondgestuurd en op sharepoint geplaatst. 
 
Een data lek dient gemeld te worden bij de Functionaris voor Gegevensbescherming, E-MAIL: FG@c-
lion.nl , met direct in de CC de directeur: p.peene@c-lion.nl. 
 
4. 
Alle werkruimten van C-LiON (Breda, Hoofddorp, Zwolle) zijn aan het eind van de dag op slot. Echter, 
anderen (verhuurder, schoonmaak e.d.) hebben ook toegang tot die ruimten. En dat zou kunnen 
resulteren in een datalek. Ook overdag, als je aan het  werk bent, lopen gasten binnen, zijn monteurs 
aanwezig, wordt er schoongemaakt e.d. Daarom de volgende werkinstructie die ingaat vanaf heden: 

- Ruim stapeltjes documenten van je bureau of elders in je werkruimte op, evenals postvakjes 
die je in gebruik hebt, zodanig dat er geen privacygevoelige informatie in zit (zoals 
werkstukken, coachingsverslagen, aanmeldings- en toestemmingsverklaringen, 
inschrijfformulieren, MMI-rapporten e.d.).  



 

- Natuurlijk werk je overdag wel met deze gegevens. Als er niet-medewerkers van C-LiON 
aanwezig zijn, dek je deze informatie af. Denk in dat geval ook aan je computerscherm. Je 
kunt gewoon doorwerken met anderen in die ruimte, maar zorg dat de informatie die 
privacygevoelig is, niet te zien is (en – ingeval van externen in die ruimte – uiteraard ook niet 
bespreken). 

- Zorg dat aan het eind van de dag geen privacygevoelige stukken blijven liggen, dat de 
computer afgesloten is (minstens met een wachtwoord). 

 
Waar laat je dan wel deze stukken? 

1. In een afgesloten bureaukast. 
2. Een andere afgesloten kast (overleg dan met Marleen of Paul welke dat kan zijn). 
3. Studentmappen: in het archief achter de receptieruimte (aan te wijzen door Ineke of Carina). 
4. Of gewoon: vernietigen (als er een digitale versie op Sharepoint, op de ELO of in je OneDrive 

staat). 
 
5. 
Mensen gaan nogal verschillend om met hun wachtwoordbeheer; sommigen kiezen te gemakkelijke 
wachtwoorden of veranderen regelmatig van wachtwoord, anderen niet of nauwelijks. Het mag 
algemeen bekend worden geacht dat juist die laatste groep de grootste  risico’s heeft op datalekken, 
digitale inbraken e.d. Er bestaat trouwens nog een grotere risicogroep: degenen die hun telefoon of 
laptop helemaal niet beveiligd hebben met een wachtwoord en/of fysieke herkenning (iris, vinger e.d.). 
In het kader van de AVG daarom de volgende werkinstructie: 
  

1. Check vandaag of je op je smartphone of laptop een wachtwoord of andere beveiliging hebt 
zitten; zo niet, dan meteen herstellen. 

2. Verander vandaag al je wachtwoorden (check: telefoon, laptop, microsoft, google, ELO,…); 
sommigen hebben vanuit hun functie nog andere accounts, te denken aan Micros, bank, 
pensioendesk, enz. (ook die dus). En als je toch bezig bent, kun je ook je privé-wachtwoorden 
aanpassen. 

3. Noteer voor jezelf in Outlook een terugkerende actie: ‘wachtwoord veranderen’, goede 
frequentie is 1x / maand. 

 
6. 

Wat is wel of niet toegestaan bij het thuiswerken, bijvoorbeeld met betrekking tot het bewaren van 
documenten; mag dat in een afgesloten kast? 
Laat ik de vraag uitbreiden naar de tassen en koffers en auto’s e.d. waarin we de documenten 
vervoeren. Hoe staat het daarmee? 
  
Eerst een algemene geruststelling: in de aard van ons werk is het normaal (sterker nog: tot op 
bepaalde hoogte zelfs aan te bevelen i.v.m. CO2- en reistijdreductie) dat er thuis gewerkt wordt. En 
onderweg, op locatie van een school, in een conferentieoord, in een restaurant e.d. En ja, dan is het 
dus normaal dat je privacygevoelige  informatie verwerkt. Anders kun  je je werk niet doen. 
  
Maar we kennen ook allemaal uit de media de berichten over zoekgeraakte usb’s, gestolen laptops, 
verloren examens, huisinbraken e.d. Dat geldt voor alle bedrijfsinformatie (zie hiervoor je arbeids- of 
opdrachtovereenkomst), maar in het kader van de AVG dus extra voor de privacygevoelige 
informatie: weer scherper op het vervoeren, bewaren en kunnen inzien door externen. 
Op alle organisaties (dus ook op alle medewerkers) rustte altijd al de plicht zorgvuldig om te gaan 
met die informatie. Vanaf vandaag geldt daarbij o.a. dat we verplicht zijn eventuele datalekken direct 
te rapporteren (zie procedure Datalek). Het is daarom goed om voor jezelf te checken: hoe vervoer ik 
deze gegevens, waar bewaar ik ze, wie laat ik ze inzien? 
  
De oplossing zit als eerste in: waar sla je ze op? Voorbeeld: als je iets niet uitprint, maar in de cloud 
(Sharepoint / OneDrive / ELO) laat staan, hoef je je geen zorgen te maken over het bewaren. 



 

Hetzelfde geldt voor digitale opslag (zie de andere werkinstructies ‘Documentopslag’): als je ze niet 
downloadt, hoef je je geen zorgen te maken over het beheer. 
Nog een voorbeeld: studentbesprekingen zijn normaal (worden zelfs van ons verwacht); en daarvoor 
bereid je  iets voor, laat je collega’s meekijken, zodat straks het overleg zinvol is. Na  het  gesprek 
vindt verslaggeving plaats. Allemaal oké, nodig, goed. Waar het op aankomt: zorg voor het 
vastleggen van zaken – daar komt-ie weer – op Sharepoint als je het wilt delen met collega’s die ook 
in die bespreking een rol spelen. Of in OneDrive, als het  maar in een door ons beveiligde 
(en  voorzien van verwerkingsovereenkomsten) omgeving is. 
  
Terug naar de vraag; het antwoord luidt: nee, we slaan geen privacy-gevoelige informatie op op ons 
huisadres of elders. Tenzij het voor een korte periode is (bijvoorbeeld tussen het printen-op-kantoor 
en het begeleidingsgesprek dat je een van de volgende werkdagen  hebt). 
  
De werkinstructie luidt: 

- Minimaliseer het aantal gegevensdragers voor zover het privacygevoelige informatie betreft; 
daarom: downloaden of printen van privacygevoelige documenten doe je niet, indien je 
hetzelfde werkdoel kunt  bereiken door te werken in de cloud. 

- Let bij het vervoer van privacy-gevoelige documenten die je toch nodig hebt, erop dat ze 
onder jouw toezicht blijven. Door wachtwoorden beveiligde gegevensdragers en 
documenten in afgesloten kasten.  

- Vernietig (onherkenbaar vernietigd) eventueel geprinte documenten met privacygevoelige 
informatie als je ze niet langer nodig hebt, en neem ze mee naar een afgesloten kast op 
kantoor als je ze nog wel een keer nodig hebt, maar niet meteen. 

  
Wellicht ten overvloede: zoals schoonmakers, monteurs, leveranciers en anderen op kantoor niet 
mogen meekijken naar privacygevoelige informatie, zo geldt dat bij jou thuis of elders eveneens: je 
dierbaren, vrienden, enz. horen geen ‘tot personen herleidbare informatie’ te krijgen. Misschien ook 
even een cultuurschok voor sommigen… Dat was al lange tijd inherent aan professioneel gedrag, 
maar is nu  dus ook wettelijk gezien strafbaar. 
 


