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Stap 1: Bewustwording 
Nu moeten organisaties ook al zorgvuldig met (persoons)gegevens omgaan. Toch is dit vaak niet het sterkste onderdeel van een organisatie. En er 
wordt soms nogal slordig omgegaan met de privacy van cliënten en hun (persoons)gegevens. De cliëntenraad kan vragen hoe de zorgaanbieder 
ervoor zorgt dat medewerkers zich bewust zijn van de wijze waarop met informatie kan worden omgegaan. En hoe de zorgaanbieder hierop 
toeziet in zijn beleid en uitvoering.

Stap 2: Rechten van betrokkenen 
Cliënten hebben inzagerecht, recht op informatie, het recht om wijzigingen te vragen of aan te brengen en het recht om gegevens te laten 
vernietigen. Na 25 mei 2018 kunnen cliënten een zorgaanbieder vragen ervoor te zorgen dat gegevens die zij aan andere instellingen hebben 
gegeven, vernietigd worden. Er komt ook komt een recht op ‘dataportabiliteit’. Dit houdt in dat je als cliënt de gegevens in een standaard formaat 
krijgt of dat de organisatie jouw gegevens op jouw verzoek direct naar een andere zorgaanbieder stuurt. Dit moet het overstappen naar een 
andere aanbieder makkelijker maken. Een zorgaanbieder is verplicht cliënten te informeren over hun rechten. De wijze waarop de aanbieder haar 
cliënten informeert, kun je zien als een voor cliënten geldende regeling en valt daarmee onder het verzwaard adviesrecht.

Stap 3: Overzicht van verwerkingen
Een organisatie moet goed weten welke (persoons)gegevens zij allemaal registreert en verwerkt, en met welk doel dit gebeurt. Het is ook belangrijk 
dat de cliëntenraad zich daarin kan vinden. Is dat niet zo? Dan kan de cliëntenraad een advies geven aan de organisatie.

Stap 4: Data protection impact assessment (DPIA)
Elke organisatie moet dit instrument uitvoeren als er een hoog privacyrisico aanwezig is bij de verwerking en bescherming van gegevens. De 
cliëntenraad heeft recht op informatie over de uitkomsten van dit instrument. Het kan zo zijn dat er maatregelen noodzakelijk zijn, omdat de 
gegevens niet voldoende worden beschermd. De cliëntenraad kan vervolgens adviseren over de uitvoering van deze maatregelen.

Stap 5: Privacy by design & privacy by default
‘Privacy by design’ houdt in dat organisaties bij de ontwikkeling van methodes en systemen al rekening houden met de bescherming van (persoons)
gegevens. ‘Privacy by default’ betekent dat de standaardinstellingen van applicaties zo zijn ingesteld dat alleen doelmatig en verantwoord 
(persoons)gegevens worden verwerkt. Cliëntenraden hebben een rol in de veranderingen van de registratie van gegevens. En de ontwikkeling van 
nieuwe methodes en (ICT-)systemen in de organisatie.

Let op: stap 6 t/m 9 uit het 10-stappenplan zijn niet van toepassing voor de cliëntenraad.

Stap 10: Toestemming
Voor de verwerking en het delen van gegevens is toestemming van de cliënt nodig. Dat is nu ook al het geval, maar er worden straks strengere 
eisen gesteld. Als cliëntenraad wil je weten of de organisatie de toestemming van cliënten vraagt conform de AVG, of dat opnieuw toestemming 
gevraagd moet worden. En zo ja, hoe en wanneer dit gaat gebeuren. Ook dit kun je zien als een voor cliënten geldende regeling, waarop verzwaard 
adviesrecht van toepassing is.

Afsluitend
In ‘de AVG in een notendop’ (zie link onderaan) staat dat de organisatie een goed privacyverhaal moet hebben voor zijn cliënten én de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De cliëntenraad kan adviseren over het schrijven van dit privacyverhaal. Dit advies valt onder het verzwaard adviesrecht, 
namelijk het algemeen beleid op het gebied van veiligheid. 

Meer informatie nodig?
De belangrijkste veranderingen voor organisaties: https://tinyurl.com/belangrijkste-veranderingen
De AVG in een notendop: https://tinyurl.com/avg-notendop
Het 10-stappenplan: https://tinyurl.com/tienstappenplan

LOC Zeggenschap in zorg. Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht www.loc.nl

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Organisaties en ondernemers moeten vastleggen met welk doel zij bepaalde gegevens vastleggen en verwerken. Ook moeten zij 

aangeven met wie zij gegevens delen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een 10-stappenplan vastgelegd wat organisaties voor 

25 mei 2018 moeten doen. Bij zes van de tien stappen is er een rol voor de cliëntenraad weggelegd. In deze handreiking lees je hoe je 

als cliëntenraad kan bijdragen aan de invoering van de AVG in je organisatie.


