
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening 
heeft een grote impact op de zorgsector waar op grote schaal (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt. 
Eén van de nieuwe eisen is het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). 

Omdat onze participanten hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning van Sleutelnet bij de 
voorbereiding op de AVG en de invulling van de FG-functie, hebben wij het afgelopen half jaar samen met hen 
geïnventariseerd waar de grootste behoefte ligt en de mogelijkheden geconcretiseerd.

Voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ondersteuningsmogelijkheden vanuit Sleutelnet

Regionale FG of adviseur in te huren via Sleutelnet
Samen met twee ervaren FG’s van onze participanten, hebben wij na een sollicitatieprocedure enkele FG’s
geselecteerd met ervaring en een relevante opleiding, die expertise kunnen inbrengen die bij veel 
zorgorganisaties nog ontbreekt. Met de geworven FG’s zullen wij een regionale FG-methodiek ontwikkelen, 
zodat er een poule ontstaat van Functionarissen voor de Gegevensbescherming die op eenzelfde manier te 
werk gaan en die regionaal inzetbaar zijn. 
Participanten van Sleutelnet kunnen deze FG’s op uurbasis inhuren tegen een gangbaar ZZP-tarief. Dit kan 
zowel voor een aantal uren per week als op ad-hoc basis.

Wilt u weten welke taken aan een FG toebehoren? Bekijk dan onderstaande tabel.

Daarnaast organiseert Sleutelnet elke twee maanden een regionale FG-bijeenkomst, waarin kennis en 
ervaringen worden uitgewisseld. Relevante documenten stellen wij beschikbaar via een kennisbank. Ook 
bekijkt Sleutelnet de mogelijkheden om ondersteunende software aan te bieden aan haar participanten.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak inplannen om de mogelijkheden door te spreken? 
Neem dan contact op met Marley Werleman via mwerleman@sleutelnet.nl of 071 – 5140130.

Taken van een FG (taken met een * kunnen optioneel bij een FG worden belegd)
1.    Adviseren en informeren van de organisatie en werknemers over de voorbereiding op de AVG
a) Input leveren voor een informatiebeveiligingsbeleid
b) Input leveren voor een beleid t.a.v. privacy en gegevensverwerking (o.a. inzageverzoeken, klachtenprocedures)
c) Verzorgen van trainingen t.a.v. privacy en gegevensbescherming* 
d) Input geven voor onderhandelingen, o.a. met HIS-, ZIS, ECD- en KIS-leveranciers*
e) Input geven voor het Information Security Management System (ISMS)*
2.    Toezien op naleving van de AVG 
a) Uitvoeren van interne audits 
b) Registreren van verwerkingen
c) Registreren van bewerkers, ketenpartners en derden, bewerkers- en samenwerkingsovereenkomsten
d) Registreren en afhandelen van vragen en klachten (medewerkers, betrokkenen, derden)
e) Het uitvoeren van risicoanalyses*
f) Aantonen dat de organisatie ‘in control’ is*
3.    Verstrekken van advies m.b.t. de Data Protection Impact Assesment (DPIA) en toezien op de uitvoering daarvan
4.    Met de toezichthoudende autoriteit samenwerken
5.    Als contactpunt (first point of contact) optreden voor de toezichthoudende autoriteit
a) Melden van datalekken en verdere communicatie naar aanleiding daarvan
b) De AP raadplegen nadat uit de DPIA is gebleken dat een verwerking een hoog risico met zich meebrengt
c) Laten goedkeuren van standaardbepalingen (passende waarborg voor doorgifte).
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