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Naam  : mr. D.J. (Dirk) de Jong 

Woonplaats : Angerlo  (Gelderland) 

Geboortejaar : 1965 

Nationaliteit : Nederlandse 

Burgerlijke staat : Gehuwd, 3 kinderen 

Contact               : 06-53433584 | dirk@dejongpartners.nl 

LinkedIn               :           http://nl.linkedin.com/in/djdejong 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE 

 
PROFIELSCHETS  
Als ICT en -Privacy jurist met ruim 25 jaar professionele juridische ervaring, ben ik gewend om vanuit een hands-on 

aanpak alle nodige werkzaamheden in een project op te pakken en waar nodig op strategisch “Senior +” niveau te 

adviseren op alle niveaus binnen een organisatie. Sinds 1998, en sinds 2001 als zelfstandig gevestigd ICT jurist, werk ik als 

juridisch adviseur voor (landelijk of regionaal werkend) organisaties die actief zijn in de non-profitsector, voor overheden 

en voor internationaal werkende bedrijven. Ik heb veel ervaring met advisering op het gebied van privacy- en 

gegevensbescherming voor veel verschillende sectoren, maar ook met de bedrijfsjuridisch werk zoals het opstellen en 

beoordelen van ICT contracten, complexe samenwerkingsovereenkomsten, convenanten en het adviseren bij (Europese) 

aanbestedingen, zowel aan de klant als aan de leverancierskant.  

 

Mijn rol in alle voornoemde juridische gebieden is die van juridische sparringpartner van de uitvoeringsorganisatie, die 

interdisciplinair en oplossingsgericht meedenkt over technisch ingewikkelde constructies. Waarbij er veelal een vertaling 

van de technische (gewenste of geconstateerde) werkelijkheid naar de juridische kaders moet plaatsvinden en vice versa. 

In dit werkveld ben ik gewend om te opereren op het grensvlak tussen wat enerzijds nodig is vanuit de operatie en 

anderzijds de begrenzingen vanuit de aanbestedings- en/of privacy wetgeving en aanpalende regelgeving. Ik ben er steeds 

op gericht te denken in oplossingen en steeds te zoeken naar mogelijkheden, in plaats van de beperkingen als 

uitgangspunt te nemen die wetgeving (vaak lijken) op te leggen. Ik kies graag de insteek om samen met de stakeholders 

binnen de organisatie van mijn cliënt verder te kijken dan  de wetgeving op zich, en streef er altijd naar, op basis van een 

goede belangenafweging werkbare oplossingen te creëren. Voor mij betekent het een uitdaging om, vaak technisch 

complexe, problematiek tot de kern terug te brengen, begrijpelijk te verwoorden en pragmatisch op te lossen. In de loop 

van de jaren heb ik ervaren goed te acteren in een hechte teamsamenwerking met bijvoorbeeld  projectleiders, technisch 

specialisten, beveiligings- en encryptie specialisten. Altijd (mee)denkend vanuit de dagelijkse “business”.  

 

Tot slot ben ik een netwerker pur sang, altijd gericht op het maken van verbinding, het openen van kansen, integer, 

doortastend en leergierig. Ik denk graag ‘out of the box’ en strategisch mee met het (project)management van een 

organisatie en beschik over een goede politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Verder heb ik een goed analytisch vermogen 

en werk ik accuraat. 

 

http://nl.linkedin.com/in/djdejong
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ERVARING 

Januari 2001- tot heden  

De Jong & Partners Juristen 

Partner / ICT jurist / Interim Jurist / Adviseur Privacyrecht 

 

Activiteiten: als (externe) bedrijfsjurist breed, strategisch en tactisch adviseren met name op het gebied van ICT recht, 

privacyrecht, bedrijfsrecht,  telecommunicatierecht, aanbestedingsrecht, het voeren van en adviseren over juridische 

procedures, geschillen, etcetera. Inzetbaar als project-  of interim jurist. 

 

ICT RECHT: SPECIALISATIES EN AANDACHTGEBIEDEN 

• Privacyrecht, “Big Data”, toepassing Trusted Third Party diensten, Privacy Enhancing Technologies, e-Health*  

• Europees aanbestedingsrecht, zowel begeleiding aanbestedende diensten als tenderprocedures inschrijvers* 

• IT Contractering, Contractmanagement, opstellen van heldere Service Level Agreements*  

• Intellectuele eigendom, auteursrecht, databanken 

• Telecommunicatierecht 

• Mededingingsrechtelijke aspecten toegang tot informatie / infrastructuur 

• Algemeen bedrijfsrecht, verbintenissenrecht, beoordelen, opstellen, afsluiten en bemiddelen van overeenkomsten  

 

Relevante projecten (o.a.): 

-  Juridische analyse en verband leggen tussen informatiestromen afdeling finance, accountmanagement en servicedesk van 

IT afdeling bij een outsourcing van DSM naar PTT Telecom; leidde tot ontdekking financieel lek; vermoedelijke fraude en 

inschakeling van intern fraudeonderzoek PTT Telecom (1996) 

- Strategische en tactische advisering op het gebied van privacy en uitwisseling en gebruik van persoonsgegevens* 

Deelname in tenderteams ICT dienstverleners bij grote inschrijvingen op Europese aanbestedingen; beoordelen Datarooms* 

- Begeleiding Europese aanbesteding GGD’en EKD, projectorganisatie uitwisseling persoonsgegevens onderwijssector* 

- Strategische advisering omtrent aanleg glasvezelnetwerk door gemeenten; overname glasvezelduct 

- Advisering bij Outsourcing ICT afdeling / activa passiva transactie, Legal Due Dilligence 

- Ontwikkelen en implementeren Service Level Agreements, o.a. voor Hosting en kantoorautomatisering  

- Voorbereiden en voeren van juridische procedures en onderhandelingen 

- Onderhandeling, contractvorming en “contract mediation” 

- Interim jurist binnen diverse internationale ICT dienstverleners, meerdere langlopende projecten (> jaar) 

- Interim jurist binnen overheidsinstellingen, o.a. Ministerie van Justitie en Veiligheid; Stichting ICTU (PIEZO Project), 

Ministerie van VWS 

- Sinds 2015 lid van de Privacy Commissie PALGA (Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) 

- Sinds 2001 vaste Privacy adviseur van de privacycommissie Perined (Perinatale registraties) 

- Sinds 2019 vaste juridisch adviseur Stichting Nictiz (o.a. standaardisatie en interoperabiliteit zorgstelsel, ehealth, 

betrokken bij de diverse nationale programma’s voor uitwisseling in de zorg) 

- Juridisch advies KIWA op het gebied van privacywetgeving (AVG, WGBO e.d.) in relatie tot certificering en auditing op het 

gebied van informatiebeveiliging (NEN 7510, ISO 27001 e.d.)  

 

* zie voor meer informatie het addendum bij het curriculum vitae 
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Juli  2000 – December 2000  

Intercai B.V. 

Sr. Jurist ICT Recht 

Senior Consultant  

Opzetten en uitvoeren consultancy Telecommunicatie / Media / Contractmanagement  i.s.m. technische consultants 

en –business consultants 

 

Taken: intern en extern strategisch en tactisch adviseren inzake Telecommunicatie en media, ICT, contractering en 

contractmanagement  

 

Januari 1998 – Mei 2000 

SIG Coöperatie / Prismant 

Bedrijfsjurist 

Algemeen bedrijfsjurist; specialisatie ICT recht / compliance privacyregelgeving 

 

Taken: Algemene bedrijfsjuridische advisering RvB (eerste lijns arbeidsrecht, huurrecht e.d., uitbesteding aan 

externe specialisten), intern privacyrecht specialist en verantwoordelijk voor compliance op gebied van 

gegevensbeheer met betrekking tot datawarehouses met persoonsgegevens voor de sector gezondheidszorg; 

coördineren aanbestedingsrechtelijke procedures; juridische coördinatie outsourcing IT afdeling; opstellen en 

beoordelen IT contracten en SLA’s; research overeenkomsten; I.E. aspecten databanken 

 
Juni 1996 –December 1997  

TPN Management & Consultancy 

Juridisch consultant 

Consultant voor juridische projecten; specialisatie ICT recht  

 

Taken: projectleider juridische zaken op outsourcingtraject kantoorautomatisering DSM naar PPT telecom te Heerlen; 

opstellen IT overeenkomsten en SLA’s, doorlichten projectadministratie op onregelmatigheden / fraude-research 

 

1995 –1996 

Günter & Van Grinsven executive search :  Research consultant 

 

1994 –1995 

M&G Juristen     :  Jurist 

 

1993  

Nederlandse Spoorwegen    : Zakelijke rechten NS vastgoed 
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OPLEIDING 

Rijksuniversiteit Utrecht, Faculteit Rechten  1985-1992 

 

Afstudeerrichting: Privaat- en strafrechtelijke rechtspraktijk, Bedrijfsrecht 

Scriptie: De aansprakelijkheid voor onzorgvuldige omgang met medische dossiers  (privacyrecht) 

 

Grotius Informaticarecht    1999 (postdoctorale specialisatie opleiding)  cum laude 

Het Nieuwe Telecommunicatierecht 2000 (postdoctorale opleiding) 

Grotius Informaticarecht  vervolg  2000 (postdoctorale specialisatie opleiding) 

 

OVERIG 

2007- 2017  Lid van de Raad van Toezicht Stichting Zorg TTP te Houten 

2007-2014 Lid van het Platform voor Keteninformatisering 

2015- heden Lid privacy commissie Stichting PALGA 
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Addendum Curriculum Vitae            Aanbestedingsrecht  

• Sedert 1998 ervaring met contracting- en aanbestedingsrecht   

• Vanaf  1996 actief op het gebied van het ontwikkelen van heldere Service Level Agreements, 

samenwerkingscontracten, e.d., doorgaans op het gebied van gegevensuitwisseling, gegevensbeheer, hosting 

en ICT beheer.  

• Door veelvuldige intensieve samenwerking met technisch experts goed op de hoogte van de stand van de 

techniek en goed in staat om de vertaalslag te maken van en naar juridische aspecten in contractering en het 

ondersteunen van ‘de business’  bij onderhandelingen.   

• Door diverse interim opdrachten (Getronics, Capgemini) goed bekend met de uitvoering van legal 

riskmanagement als onderdeel van het controlproces.  

• Vanaf 1998 vanuit  werkgever (SIG) betrokken bij totstandkoming offerte tot en met het voeren van een 

aanbestedingsrechtelijke procedure gedurende 3 jaar tot aan het Gerechtshof, gevoerd tegen Sanquin 

(bloedbanken), vanwege (althans vermeend) onrechtmatige aanbesteding. Nauwe samenwerking en 

inhoudelijke aansturing gespecialiseerde advocaten en experts.  

• Vanaf 2001 tot heden veelvuldig meerdere grote ICT leveranciers ondersteund bij inschrijvingen op Europese 

aanbestedingen en private tenders (CSC, HP, Getronics, Capgemini, Logica e.d.).  

• Diverse klanten begeleid bij inkoopproces, opstellen inkoopvoorwaarden.  

• Tussen 2001 -2003 zijdelings betrokken bij afdeling inkoop ministerie van VROM samen met maatschaps 

partner (expert Europese Aanbestedingen)  

• 2008: Europese aanbesteding begeleid van helpdeskdienstverlening voor Stichting PGNO.  

• 2013-2014: voor 3 samenwerkende GGD’en in samenwerking met een advocaat en een ICT expert in een 

tenderteam opgetreden bij de aanbesteding van een elektronisch kind dossier. Bij deze aanbesteding een 

eigen en unieke beoordelings- en gunningsmethodiek ontwikkeld, waarmee de aanbestedende partij de regie 

houdt, juist ook na de gunning, op het contractmanagementproces en de naleving van het gegunde contract 

en de SLA. 

• 2017:  voor een grote ICT Dienstverlener als jurist van het onderhandelingsteam was ik betrokken bij de 

inschrijving en onderhandeling op een zeer grote aanbesteding binnen de internationale Energiesector. Het 

betrof een aanbestedingsprocedure op basis van een procedure van onderhandelingen met voorafgaande  

bekendmaking. De werkzaamheden vonden plaats op locatie in zowel Nederland als Duitsland. De tender is 

gewonnen. 
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Addendum Curriculum Vitae        Privacyrecht 

 

Algemeen  

Sinds 1998 werk ik als jurist in organisaties die zich bezighouden met het verwerken en uitwisseling van 

persoonsinformatie. In deze hoedanigheid ben ik altijd bij uitstek de juridische sparringspartner van de technische 

uitvoeringsorganisatie, de project-organisatie of de directie en ben daarmee gewend om interdisciplinair en 

oplossingsgericht mee te denken over technisch ingewikkelde constructies. Waarbij er steeds een vertaling van de 

technische (gewenste of geconstateerde) werkelijkheid naar de juridische kaders moet plaatsvinden en vice versa. Ik 

ben gewend niet te denken vanuit showstoppers maar werkbare oplossingen te creëren.  

 

Bij diverse (langjarige) cliënten en (doorlopende) projecten werk ik vaak en intensief samen met projectleiders, 

technisch specialisten, beveiligings- en encryptie specialisten aan wie ik juridische kaders dien over te brengen en die 

mij op technisch en organisatorisch gebied zo goed mogelijk op de hoogte brengen van de methoden die de 

organisatie gebruikt en de doelen die worden nagestreefd.  

 

Zeker op basis van de inwerkingtreding van de AVG in 2018 is het meer en meer noodzakelijk om complexe 

verhoudingen tussen organisaties die persoonsgegevens verwerken en uitwisselen in kaart te brengen en zorgvuldig 

vast te leggen. In het uitvoeren van dergelijke projecten heb ik inmiddels een brede ervaring, juridische kennis en 

kunde op het gebied van privacy en contractering opgedaan. Graag zet ik daarbij de nodige creativiteit en een open 

stijl van communiceren in om mensen op 1 lijn te brengen en informatie helder te krijgen en vast te leggen. 

 

Verdieping achtergrond privacy recht 

-  In 1992 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht op een privacyrechtelijk onderwerp : de 

civielrechtelijke aansprakelijkheid voor onzorgvuldige omgang met medische dossiers. 

 

-  In 1998 ben ik, na een groeiende belangstelling voor ICT in mijn eerste werkkringen, in dienst getreden als 

bedrijfsjurist bij SIG (Stichting Informatievoorziening Gezondheidszorg) aan de Maliebaan in Utrecht, later 

gefuseerd met NZi tot Stichting Prismant. Deze organisatie beheerde veel van de landelijke (onderzoeks) 

databanken / datawarehouses met (herleidbare) medische gegevens van alle Nederlanders afkomstig van 

instellingen en zorgverleners. Privacy en beveiliging was core business.  

o Verantwoordelijk  voor de uitvoering van enerzijds alle bedrijfsjuridische aangelegenheden (50%) en 

daarnaast alle aspecten aangaande het “juridisch gegevensbeheer” (50%). Dit laatste aandachtsgebied omvatte 

onder meer: 

▪ Secretaris van diverse privacy commissies, voorbereiding privacy beleid, verantwoordelijk  voor uitvoering 

“juridisch gegevensbeheer”. 

• Organisatorische inbedding, opstellen reglementen, contracten, aanspreekpunt voor interne en externe 

relaties op het gebied van privacy, privacy geschillen 

▪ Juridische advisering rondom alle privacy gerelateerde kwesties inzake gegevensgebruik, koppelingen met 

interne en externe databanken, gebruiksbeperkingen, risico’s, herleidbaarheidsvraagstukken 

▪ Opstellen contracten met dataleveranciers en (eind)gebruikers, samenwerkingsverbanden 

gegevensuitwisseling 
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▪ Volgen en implementeren van alle ontwikkelingen m.b.t. privacywetgeving (destijds invoering Wet 

bescherming Persoonsgegevens) en jurisprudentie Registratiekamer 

▪ Contacten met  Registratiekamer, nu de Autoriteit Persoonsgegevens 

 

- In 2000 ben ik als senior consultant bij Intercai (KPN / Getronics) actief geweest bij strategische advisering 

aan Getronics bij betrokkenheid bij zorgpasproef. 

 

- Vanaf 2001 heb ik mij zelfstandig gevestigd als onafhankelijk ICT juridisch adviseur, met een focus op 

privacyrecht binnen de gezondheidszorg. Vanaf deze periode ben ik betrokken geweest bij onder meer de volgende 

projecten: 

o Tussen 2001 en heden : zowel vaste contracten als huisjurist met klanten die als corebusiness hebben het 

beheren van medische gegevens, in opdracht van landelijke beroepsverenigingen (medische data ziekenhuizen, 

pharmaceutische data, Perinatale data etcetera);  veel losse privacy gerelateerde vragen. 

o Projectjurist bij enkele grote projecten rondom de landelijke uitwisseling van persoonsgegevens in diverse 

complexe ketensamenwerkingsverbanden diverse binnen de domeinen gezondheidszorg, onderwijs, alsmede 

veiligheid en justitie. Een samenvatting  daarvan volgt hierna: 

 

▪ 2001-2004: Zorgdomein: DBC 2003 project  (rondom invoering van nieuw bekostigingssysteem in de 

gezondheidszorg: DBC’s (Diagnose Behandelcombinaties), project uitgevoerd door Capgemini), alle voorkomende 

juridische advisering rondom de technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens, reglementen, 

opzetten van Trusted Third Party dienstverlening, afsluiten van contracten, schrijven van strategische beleidsstukken, 

betrokken bij overleg met ministerie VWS. 

 

▪ 2005: CR Delta (nu CRV Holding): in samenwerking met bedrijfskundig en ICT adviesbureau Mitopics, het leveren van 

een strategische analyse en advies aan RvB over de technische en organisatorische beveiliging van de 

geautomatiseerde omgeving in het kader van een mededingingsrechtelijke procedure voor de NMA, rondom de 

ontsluiting van gegevens. De vraagstelling betrof de analyse van specifiek gegevensgebruik en de implementatie van 

een organisatorische functiescheiding binnen de CRV organisatie tussen de “ informatiefabriek” van 

fertiliteitsgegevens betreffende fokvee enerzijds en het commercieel gebruik van deze gegevens anderzijds, in een 

concurrerende markt van fokleveranciers, waarbij CRV als informatiemonopolist werd gezien. Er was tevens een 

belangrijk privacy aspect vanwege gevoelige productiegegevens over veehouders. 

 

▪ 2009: Zorgdomein:  juridisch adviseur bij het opzetten van de nieuwe organisatie DHD (Dutch Hospital Data) in 

opdracht van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en NFu (Nederlandse Federatie van Universitair 

Medische Centra). DHD is de organisatie die de landelijke databank beheert van (medische) gegevens betreffende 

productie van ziekenhuizen en universitair medische centra in Nederland. Deze gegevens worden bewerkt tot 

informatieproducten over en voor de ziekenhuizen en universitair medische centra. 
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▪ 2010: Zorgdomein: juridisch adviseur bij het inrichten van (onder meer) privacybeleid DHD (Dutch Hospital Data)  

 

▪ 2007-2010 Onderwijsdomein: projectjurist PGNO project  vanuit onderwijsbranche (organisaties PO-raad en VO 

Raad); betrof de invoering Persoonsgebonden Nummer Onderwijs) op basis van nieuwe wetgeving voor het onderwijs 

(betrokkenheid 7000 scholen). Specifiek ging het om de wijze waarop scholen gegevens dienen uit te wisselen met 

o.a. de  Informatie Beheer Groep (nu DUO), eerst  via PGNO als faciliterende organisatie met als doel de 

implementatie in de praktijk waarlangs zelfstandige uitwisseling plaats kon vinden 

 

▪ 2009 als interim (ICT) jurist binnen Capgemini betrokken bij dossier rondom uitwisseling persoonsgegevens, 

onderhandeling met privacy juristen klant 

 

▪ 2011-2012: Onderwijsdomein: Projectjurist Implementatie ELD / OSO project vanuit onderwijsbranche 

(organisaties PO-raad en VO Raad); betreft de invoering van het Elektronisch Leerdossier (later omgedoopt tot OSO: 

Overstap Service Onderwijs) op basis van nieuwe wetgeving voor het onderwijs. Specifiek gaat het om de wijze 

waarop scholen en de  leveranciers van schooladministratiesystemen dienen samen te werken bij de implementatie 

van elektronische uitwisseling van persoonsgegevens van leerlingen tussen scholen. 

 

▪ 2011-2012: project bij Wehkamp rondom het opzetten van beleid rondom transparant gebruik van klantgegevens, 

interviews met gehele klantorganisatie op technisch en organisatorisch niveau, uitvraag op technische inrichting, 

feitelijk gebruik van gegevens, gebruiksdoelen, beveiligingsmaatregelen. Scan, opzet, plan van aanpak, rapportage e.d. 

uitgaande van een eerdere 0-meting / audit door een privacy auditor. 

 

▪ 2013: Veiligheidsdomein / Zorgdomein:  Onder meer op basis van de WvR 2010 (Wet op de Veiligheidsregio’s) 

dienen Zorgketenpartners (o.a. ziekenhuizen, GGD’en) aan diverse normen uit kwaliteitsregelgeving te voldoen en een 

beleid van continue verbetering te voeren. Voor het bureau van LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg), is mede vorm 

gegeven aan de juridische inhoud rondom het gebruik van een (elektronische) Toolkit (http://www.otoportaal.nl/) met 

daarin een Zelfevaluatie door zorgaanbieders met het doel hen in staat te stellen zelf de mate van het voldoen aan 

relevante regelgeving te kunnen toetsen. alsmede het opstellen van  (elektronisch af te sluiten) 

deelnameovereenkomsten.  

 

▪ 2013: Zorgdomein / Sociaal Domein:  in samenwerking met een advocatenkantoor  en een ICT specialist is in 

teamverband de aanbesteding begeleid voor een Elektronisch Kind Dossier voor de uitvoering van 

jeugdgezondheidstaken, in opdracht van drie samenwerkende GGD’en (GGD Noord-Oost Gelderland, GGD 

IJsselland en GGD Drenthe). Om tot een sluitend programma van Eisen te komen, is in samenwerking met de 

technisch beheerders van de drie organisaties de gehele (technische) infrastructuur rondom de werkprocessen ten 

aanzien van de uitvoering van jeugdgezondheidstaken op (technisch) detailniveau geïnventariseerd en in Use Cases 

beschreven. Hierin zijn ook privacyaspecten, waaronder eisen rondom security en de autorisaties voor het inzien en 

verstrekken van gegevens tussen ketenpartners van de GGD’en, aan bod gekomen. 

http://www.otoportaal.nl/
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• 2013 - heden: Justitiedomein / Zorgdomein: diverse privacy gerelateerde projecten voor EFP (Expertisecentrum 

Forensische psychiatrie) advisering en analyse rondom privacyaspecten veilige uitwisseling medische/justitiële 

gegevens met Ministerie van Justitie (WODC); uitvoering meerdere complexe DPIA’s,  o.a. op de Landelijke Databank 

Risicotaxatie-tbs; tevens strategische advisering aan forensisch psychiatrisch zorgveld over wetenschappelijke 

onderzoeksprojecten en uitwisseling; opstellen advies aan Minister J&V vanuit het veld voor aanpassing wetgeving 

(Besluit Forensische Zorg) rondom uitwisseling in de forensische zorg. Tevens als privacy adviseur betrokken bij de 

privacy werkgroep vanuit het forensische werkveld. Deze werkgroep richt zich onder meer op het opzetten van 

richtlijnen om onderlinge uitwisseling voor onder meer wetenschappelijk onderzoek en beleid te kunnen faciliteren. 

Het doel daarvan is verbetering van de forensisch psychiatrische zorgverlening (o.a. door met behoud van de privacy 

het volgen van individuele casussen in de tijd door het combineren van strafrechtelijke gegevens (recidive) en 

behandelgegevens, ten behoeve van het verbeteren van de risicotaxaties in de forensische zorg). (https://efp.nl/) 

 

▪ 2013- heden: Zorgdomein / Sociaal Domein:  integrale privacy advisering aan FIOM, (expertisecentrum en 

hulpverlening bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen) onder meer over alle werkzaamheden in het veld 

rondom databanken en FIOM dienstverlening gerelateerd aan verwantschapsonderzoeken rondom zwangerschap, 

adoptie en donorregistraties, onder meer via DNA databanken. (https://fiom.nl/) 

 

▪ 2013: Zorgdomein: privacy advisering aan LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) rondom gegevensverzameling 

crisisbeheersing en opstellen overeenkomsten rondom zelfevaluatie veldpartijen (http://www.lnaz.nl/) 

 

▪ 2001- heden: Zorgdomein: integrale privacy advisering aan Perined (Perinatale Registraties), uitwerking ontwerp 

nieuwe technische en organisatorische inrichting database naar een model van invoer aan de bron door 

beroepsbeoefenaren, in overleg met diverse (juridische) privacy specialisten.(https://www.perined.nl/ ). 2019: 

opstellen DPIA voor Perinatale Zorg registraties (in scope is de gehele ketenuitwisseling van Perinatale 

zorggegevens tussen zorgverleners van de 1e en 2e lijn). 

 

▪ 2014: Justitiedomein: project adviseur Privacy Impact Assessment (PIA) voor Ministerie van Justitie, 

Keteninformatiseringsproject Digitaal Werken voor de Vreemdelingenketen, dat als doel heeft om alle bij de 

vreemdelingenketen betrokken overheidsorganisaties ('ketenpartners') door een betere uitwisseling van 

vreemdelingengegevens in staat te stellen om tijdig, effectief en efficiënt samen laten te werken. In samenwerking 

met de project-organisatie is een toegankelijke Model-PIA (Privacy Impact Assessment) ontwikkeld. Deze maakt het 

mogelijk, om in de beginfase van het project de afzonderlijke transacties op een gestandaardiseerde manier objectief 

te beoordelen op de impact, die de verwerking van de persoonsgegevens heeft op de privacy van de betrokkene en op 

de (organisatie van de) ketenpartners. Daarbij is een ‘Handreiking Privacy voor de Vreemdelingenketen’ opgesteld. 

Het doel daarvan is het faciliteren van de ketenpartners om de PIA waar mogelijk zelfstandig uit te voren. Hiermee 

wordt ‘privacy awareness’ binnen het project Digitaal Werken gestimuleerd. Dat komt ten goede aan het streven naar 

'privacy by design' binnen het project. Kennis is opgedaan van de voor de Vreemdelingenketen relevante wet- en 

regelgeving, alsmede van de (destijds ontwerp) Europese Dataprotectieverordening. 

https://efp.nl/
https://fiom.nl/
http://www.lnaz.nl/
https://www.perined.nl/
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▪ 2016: Justitie domein: Vanaf Juli 2016 is het project Keteninformatiseringsproject Digitaal Werken voor de 

Vreemdelingenketen vervolgd met het uitvoeren van een tweetal Privacy Impact Assessment’s, een PIA op de 

voorziening SIGMA, vanuit de projectorganisatie binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en een tweede PIA op 

de uitwisseling tussen de Vreemdelingenketen en de BRP Straten van Gemeenten, die deelnemen aan de pilot op 

waarbij in de asielstroom sneller en efficiënter kan worden gewerkt doordat in een vroegtijdig stadium gegevens 

worden gedeeld. Gewerkt wordt met de Model-PIA die door mij in 2014 is ontwikkeld voor het project Digitaal Werken 

en die inmiddels gebruikt wordt door alle ketenpartners om de gegevensverwerkingen binnen de eigen organisatie in 

kaart te brengen.  

 

• 2015: Justitiedomein: Als Project adviseur en Buitengriffier werk ik voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en  

Seksueel Geweld tegen Kinderen. De Nationaal Rapporteur doet onderzoek naar veroordelingen voor seksueel 

geweld tegen kinderen en heeft daarbij inzage in vonnissen nodig. De selectie van de vonnissen is gemaakt door het 

NIFP (Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie); deze dienen te worden gekoppeld aan 

andere (behandel)gegevens over de verdachte. In verband met de privacy van de verdachte mag dit uitsluitend strikt 

anoniem gebeuren. Samen met ZorgTTP is op verzoek van NIFP en de Nationaal Rapporteur een methode bedacht 

om, op basis van pseudoniemen, deze vonnissen te kunnen koppelen met andere documenten. De vonnissen worden 

daarbij voor verstrekking handmatig anoniem gemaakt; hiertoe ben ik tot benoemd tot buiten-griffier door de 

Rechtbank. Op deze manier kan er gedetailleerd onderzoek gedaan worden op persoonsniveau, zonder dat de 

personalia van de verdachten (of de slachtoffers) bij de onderzoekers bekend kunnen worden. In dit project is 

daarmee een uitstekende en nieuwe privacy-veilige oplossing geboden voor onderzoek naar seksueel geweld, door de 

inzet van Privacy Enhanced Technologies (PET) in combinatie met "papieren", geanonimiseerde dossiers. 

 

• 2015:  Veiligheidsdomein / Zorgdomein: op verzoek van enkele partijen die ketenpartner zijn in de 

jeugdgezondheidszorg (o.a. een Gemeente en Jeugdbescherming Gelderland) is informatie gevraagd over de 

interpretatie van privacyregelgeving rondom casuïstiek ten aanzien van het (al dan niet zonder toestemming van de 

ouders mogen) verstrekken van persoonsgegevens aan ketenpartners, over kinderen waarover zorg bestaat. Deze 

vragen werden gesteld naar aanleiding van het instrumentarium dat nu landelijk wordt aangeboden door de 

Veiligheidshuizen (o.a. Leertuin privacy). 

  

• 2008-2017  lid Raad van Toezicht Zorg TTP  ZorgTTP is vanaf 2007 actief als Trusted Third Party, die 

vertrouwelijkheidsdiensten aanbiedt aan sectoren als de Gezondheidszorg, Welzijn, Onderwijs en Justitie. 

Multidisciplinair team bestaande uit professionals met veel ervaring met ICT ontwikkeling en beheer, privacy 

bescherming en ICT security. Samenwerkingspartner voor projecten met een juridische component, veelal bij 

complexe ketenuitwisseling met name in de zorg. Het schrijven van adviezen over pseudonimisatie als PET als 

beveiligingsmaatregel binnen een complex van beveiligingsmaatregelen die erop gericht zijn om gegevens te koppelen, 

binnen 1 organisatie of tussen meerdere samenwerkende (keten)organisaties, en daarbij directe en/of indirecte 

herleidbaarheid te voorkomen. 
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• 2018- Zorgdomein: DPIA opgesteld voor een grote farmaceutische speler met betrekking tot een project 

waarbinnen patiëntgegevens binnen diverse zorgpaden via een thuiszorgorganisatie worden verwerkt voor 

wetenschappelijk onderzoek, gefaciliteerd door een Trusted Third Party.  

 

• 2019- Zorgdomein: DPIA opgesteld voor Stichting Perined, waar ik sinds 1998 bij als privacyadviseur ben betrokken 

(inclusief rechtsvoorgangers), ten aanzien van alle dienstverlening ten behoeve van de gehele perinatale keten 

(geboortezorg) in Nederland. 

 

• 2019-heden Zorgdomein: Juridisch adviseur bij Stichting ICTU voor PIEZO (Programma Implementatie Europese 

Zorgdiensten), gericht op de uitwisseling van patiëntgegevens tussen Europese landen door het implementeren van 

een stelsel van nationale contactpunten voor eHealth (NCPeH). Het programma moet in eerste instantie ervoor zorgen 

dat Nederlandse zorgprofessionals patiëntsamenvattingen kunnen ophalen over Europeanen die in Nederland 

ongeplande zorg nodig hebben. Dit moet bijdragen aan een betere communicatie tussen patiënt en zorgprofessional, 

een hogere kwaliteit van zorg en een snellere en efficiëntere dienstverlening. Opstellen strategisch advies over 

inbesteding, aanbestedingsrechtelijke aspecten en overdracht aan de beheerorganisatie CIBG als agentschap van 

VWS. In 2019 een DPIA opgesteld met betrekking tot het Nationaal Contactpunt. 

 

• 2019-heden Zorgdomein: Juridisch adviseur bij Stichting Nictiz, met betrekking tot alle bedrijfsjuridische 

aangelegenheden en juridische aspecten rondom afspraken met stakeholders in het Nederlandse zorgveld rondom 

elektronische uitwisseling van zorggegevens. Thema’s o.a. e-health, interoperabiliteit, gegevensbeveiliging, 

standaardisatie. 

 

• 2020-heden Informatiebeveiliging: Juridisch advies KIWA op het gebied van privacywetgeving (AVG, WGBO e.d.) in 

relatie tot certificering en auditing op het gebied van informatiebeveiliging (NEN 7510, ISO 27001 e.d.), specifiek 

gericht op de zorgsector. 

 

• 2020-heden Zorgdomein: Juridisch adviseur bij Stichting NEED (Netherlands Emergency department Evaluation 

Database), met betrekking tot alle privacyrechtelijke en bedrijfsjuridische aangelegenheden rondom de 

kwaliteitsregistratie voor de Spoedeisende Hulp afdelingen (SEH) in Nederland. 

 

• 2020-heden Zorgdomein: Juridisch adviseur bij het Ministerie van VWS voor het opstellen van een DPIA op de 

gefaseerde inzet van de routeringsvoorziening TVS in de zorgsector binnen het Programma Implementatie Digitale 

Toegang in de Zorg. Coördineren en afstemmen van de communicatie tussen betrokken medewerkers binnen de 

ketensamenwerking tussen de ministeries van VWS, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (LOGIUS) en 

Economische Zaken (DICTU). 


