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Protocol voor het gebruik van E-mail, Internet, Telefoon en Postdiensten.  

 
Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit protocol aandachtig door, voordat u akkoord gaat.  
St. Franciscus is alleen bereid u toegang tot het computernetwerk te verlenen indien en voor zover de 
persoon, de onderneming of de juridische entiteit die de toegang tot het netwerk wenst (hierna te 
noemen: “u”) alle bepalingen van dit internet- en communicatieprotocol accepteert. Aangezien de 
inhoud van dit protocol in nauw overleg met de Ondernemingsraad tot stand is gekomen, is dit een 
wettelijk en afdwingbaar contract tussen u en St. Franciscus. Door op de knop “akkoord” of “ja” te 
klikken, op andere elektronische wijze uw goedkeuring te kennen te geven,verklaart u zich akkoord 
met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze 
voorwaarden en bepalingen, klikt u op de knop “niet akkoord” of “nee”. In dat geval kunt u geen 
gebruik (meer) van dit computernetwerk maken. Elk gebruik in strijd met het in deze overeenkomst 
bepaalde of zonder de daartoe benodigde afspra(a)k(en) is verboden. 

 

 

Artikel 1. Definities.  

In dit protocol wordt verstaan onder: 

Medewerker:  

Een ieder die in dienst is van St. Franciscus dan wel een arbeidsovereenkomst met Stichting 
Verzorging St. Franciscus heeft almede een ieder die anderszins in verband met zijn werkzaamheden 
voor St. Franciscus gebruik maakt van e-mail-, internet-, telefoon- en postfaciliteiten van St. 
Franciscus. 
 

Gebruik:  
Alle gebruik door medewerkers van e-mail-, internet*-, telefoon- en postfaciliteiten. 
* Internet: Het World Wide Web en daarmee beschikbare diensten zoals zoekmachines, sociale-netwerksites en Twitter maar 

ook andere protocollen en diensten zoals FTP, Usenet, MSN, Skype, etc. 
 

Privé-doeleinden: 
Doeleinden die hun grondslag niet rechtstreeks vinden in de door de medewerker van St. Franciscus 
uit te voeren werkzaamheden.  
 

Informatie: 
Vertrouwelijke informatie waarvan de inhoud strategisch, juridisch, concurrentiegevoelig is en/of 
informatie welke privacygevoelig van aard is en/of informatie die uitsluitend voor binnen het 
zorgcentrum bedoeld is. 
 
 

Artikel 2. Doel van de afspraken.  
2.1. Dit protocol geeft de wijze aan waarop binnen St. Franciscus wordt omgegaan met e-mail-, 

internet-, telefoon- en postgebruik (hierna: het gebruik). Deze omvat gedragsregels ten 
aanzien van verantwoord gebruik en regels over de wijze waarop controle op het gebruik 
plaatsvindt. Dit protocol geldt voor alle medewerkers van St. Franciscus. 

2.2.       De controle op persoonsgegevens over het gebruik vindt plaats met als doel: 
- Bewijs en archivering 
- Systeem- en netwerkbeveiliging 
- Bescherming van bedrijfsgeheimen, voorkomen uitlekken vertrouwelijke informatie,               

voorkomen van negatieve publiciteit 
- Tegengaan van seksuele intimidatie of andere vormen van ongeoorloofd gedrag (b.v. 

discriminatie) 
- Tegengaan van "verboden gebruik" 
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Artikel 3. Algemene uitgangspunten.  
3.1       De controle op het gebruik zal in overeenstemming met deze afspraak uitgevoerd worden.  

Indien er zich situaties voordoen waarin dit protocol niet voorziet, zal conform het 
arbeidsrechtelijke kader en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en in overleg met 
de Ondernemingsraad gehandeld worden. 

3.2       Gestreefd wordt naar een goede balans tussen controle op gebruik en bescherming van de 
privacy van medewerkers op de werkplek. 

3.3 Persoonsgegevens over het gebruik worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is met oog 
op het doel waarvoor de gegevens worden verzameld/verwerkt.  

3.4 St. Franciscus behoudt zich het recht voor het internetgebruik te beperken. 
3.5 St. Franciscus kan het recht tot gebruik van (een deel van) internet toestaan, maar ook altijd 

weer intrekken. Zonder dat recht is gebruik van (een deel van) internet niet toegestaan. 
3.6 St. Franciscus treft voorzieningen over de positie en integriteit van de systeem-beheerder(s) 

en/of afdeling systeembeheer en de controle daarop.  
3.7 De gebruikelijke gedragsregels die gelden voor het vertegenwoordigen van St. Franciscus en 

voor het verzenden van post (zoals correct taalgebruik) zijn ook van toepassing op dit protocol. 
 
 

Artikel 4. E-mailgebruik.  
4.1 Gebruik is verbonden met taken/bezigheden die voortvloeien uit de functie. Daarbij dienen de 

medewerkers zich dus te houden aan deze door St. Franciscus opgestelde regels en 
procedures. 

4.2 Iedere medewerker die gebruik maakt van een werkstation heeft een gebruikersnaam en een 
persoonlijk wachtwoord. Wie wanneer inlogt op het netwerk wordt niet gelogd. 

4.3 User-identificatie (inlog-naam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen in geen geval 
aan anderen worden doorgegeven. Medewerkers kunnen zelf op elk gewenst moment hun 
wachtwoord wijzigen. 

4.4       Medewerkers mogen uitsluitend gebruik maken van het e-mailsysteem voor het ontvangen en 
versturen van persoonlijke e-mailberichten in situaties waar uitstel van deze communicatie niet 
mogelijk en onredelijk is en mits dit niet storend en belemmerend is voor de dagelijkse 
werkzaamheden en het computernetwerk.  

4.5      Het versturen van e-mailberichten moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
- De afzender dient correct vermeld te worden.  
- Bij externe e-mail dient de door het St. Franciscus ter beschikking gestelde handtekening en 

disclaimer meegestuurd te worden. 
4.6 Vertrouwelijke gegevens (zoals cliëntdossiergegevens) mogen alleen via een beveiligde 

verbinding worden verzonden via Zorgmail. Dit gaat via een Zorgmailaccount waar directie en 
teamleiders gebruik van maken. 

4.7 Er bestaat de mogelijkheid voor medewerkers om vanaf een werkplek thuis of elders in te 
loggen middels een Token/MFA (multi factor authentication). De Raad van Bestuur beslist per 
geval/aanvraag of hier al dan niet in voorzien wordt. 

4.8 Het is niet toegestaan om: 
- Dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel discriminerende berichten te produceren, te 

verzenden dan wel door te sturen. 
- Zonder toestemming van de Raad van Bestuur vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige 

informatie omtrent St. Franciscus en/of derden te verzenden. 
- Kettingbrieven te versturen. 
- Berichten te verzenden waarvan de medewerker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de 

inhoud hiervan (het imago van) St. Franciscus kan schaden. 
- Berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen. 
- Personen elektronisch lastig te vallen 
- Mailinglijsten van St. Franciscus voor privédoeleinden te gebruiken. 
- Beeld- en/of geluidsfragmenten te openen en bekijken/beluisteren indien dit kennelijk voor 

privédoeleinden geschiedt.  
- mails te openen waarvan redelijkerwijs het vermoeden bestaat dat deze mail als “verdacht” 

aangemerkt kunnen worden. 
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Artikel 5. Internetgebruik  
5.1       Medewerkers mogen uitsluitend gebruik maken van het internetsysteem voor persoonlijke 

doeleinden in situaties waar uitstel van deze communicatie niet mogelijk en onredelijk is en 
mits dit niet storend en belemmerend is voor de dagelijkse werkzaamheden en het 
computernetwerk.   

5.2 Het computernetwerk van St. Franciscus wordt gecontroleerd door het softwareprogramma 
YourSafetynet. Iedere medewerker van Sint Franciscus dient zich te houden aan dit protocol. 
Tevens is het de medewerker verboden op enigerlei wijze de controle of restricties opgelegd 
door YourSafetynet te omzeilen of dit te proberen. 

5.3 Alle programma’s waarbij medewerkers extern kunnen inloggen (zoals AZR, Qurentis, 
Zorgkantoor, etc.), daarbij wordt gebruik gemaakt van Vecozo certificaten om een veilige 
verbinding te realiseren. 

5.4 Het is niet toegestaan om:  
- Bewust sites te bezoeken die seksistisch, pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend 

of aanstootgevend materiaal bevatten. Ook het downloaden van dit materiaal is verboden. 
Indien u ongevraagd informatie van deze aard aangeboden krijgt, dient u dit direct te melden, 
via de telefoon of per mail, aan de Raad van Bestuur (skanters@stfranciscus.nl).  

- Het is niet toegestaan om deel te nemen of een bezoek te brengen aan niet zakelijke 
nieuwsgroepen, chatboxen, babbelboxen, spelletjes, te winkelen, te gokken of deel te nemen 
aan kansspellen en dergelijke. Het is ook niet toegestaan om inkomende privé-berichten te 
genereren door deel te nemen aan niet-zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op e-zines, 
nieuwsbrieven en dergelijke. 

- Bewust sites te bezoeken die aanstoot geven tot geweld, agressie, gokken en/of alcohol. 
- Zonder toestemming van de Raad van Bestuur vertrouwelijke informatie over St. Franciscus 

en/of derden te verstrekken. 
- Software en applicaties te downloaden. 
- Beeld- en/of geluidsfragmenten te openen en/of op welke wijze dan ook te bewerken indien dit 

kennelijk voor privé-doeleinden geschiedt. 
- USB-opslag media (USB-sticks, Foto camera’s, MP3 spelers etc.) op het computernetwerk 

van St. Franciscus te gebruiken, tenzij deze USB-opslag media door St. Franciscus aan de 
werknemer zijn verstrekt. In dit geval dienen deze USB-opslag media uitsluitend voor 
werkgerelateerde doeleinden te worden gebruikt 

5.5 Het is ook anderszins niet toegestaan op internet in strijd met de wet of onethisch te handelen. 
5.6 Het is niet toegestaan informatiesystemen zodanig te gebruiken dat er risico’s ontstaan voor 

de integriteit van de informatie of zodanig dat informatie bij niet geautoriseerde personen 
terecht zou kunnen komen. 

5.7 Indien een medewerker in staat is toegang te hebben tot informatie die niet voor hem of haar 
bedoeld is – bijv. informatie over medewerkers en of cliënten  – is deze verplicht hiervan geen 
kennis te nemen en onmiddellijk de Raad van Bestuur hiervan in kennis te stellen om deze in 
staat te stellen het lek te dichten. 

5.8 Bedoelde en onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of van de buitenwereld, dient 
u aan de Raad van Bestuur te melden. Dit kan telefonisch of via e-mail naar het adres 
skanters@stfranciscus.nl. 

 
 

Artikel 6. Intranetgebruik.  
6.1 Bij Zorgcentrum St. Franciscus wordt binnen de zorgverlening gebruik gemaakt van Intranet. 

Het gaat hierbij om bewonersdossiers, overige documenten  en naslagwerken, zoals 
protocollen en handleidingen.  
Wanneer een medewerker is gemachtigd om te mogen werken in een zorgdossier van een 
cliënt, dan is hij/zij gemachtigd om in te loggen op Intranet. Dit zijn de verzorgenden op de 
afdeling en de groepswoningen. Overige medewerkers zoals huishoudelijke dienst en 
keukenmedewerkers kunnen niet in de bewonersdossiers. Zij kunnen wel in het kopje 
MIC/MOM en protocollen. 

mailto:skanters@stfranciscus.nl
mailto:skanters@stfranciscus.nl
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Telkens wanneer een medewerker het zorgdossier wijzigt en/of raadpleegt worden deze acties 
automatisch gelogd op naam en datum achter het document. Elk document in Intranet wordt 
tot 9 dossiers terug gelogd.  

 
 

Artikel 7. Telefoongebruik.  
7.1 Medewerkers mogen uitsluitend gebruik maken van de telefoon voor persoonlijke doeleinden 

in situaties waar uitstel van deze communicatie niet mogelijk en onredelijk is en mits dit niet 
storend en belemmerend is voor de dagelijkse werkzaamheden. 

7.2       Het is niet toegestaan om: 
Dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel discriminerende gesprekken te voeren, 
uitspraken te doen en/of sms-berichten te sturen. 

- Zonder toestemming van de Raad van Bestuur vertrouwelijke informatie omtrent                    
St. Franciscus en/of derden te verstrekken. 

- Mededelingen te doen en/of per sms, whatsapp, facebook, twitter en overige social media  
informatie te verstrekken waarvan de medewerker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 
de inhoud hiervan (het imago van) St. Franciscus kan schaden.  

- Telefoonlijsten van St. Franciscus voor privé-doeleinden te gebruiken.   
- 0900-nummers, dan wel nummers die op gelijke wijze opereren (zogenaamde 

betaalnummers) te bellen, tenzij dit m.b.t. de werkzaamheden noodzakelijk is. 
- Naar het buitenland te bellen, tenzij en voor zover dit noodzakelijk is m.b.t. de 

werkzaamheden. 
- Sms-berichten te sturen naar zogenaamde betaalnummers. 
- Tijdens het werk de eigen mobiele telefoon te gebruiken anders dan tijdens de pauze.    

7.3. Indien de telefoon beschikt over smartphone-capaciteiten, e-mail en/of internettoegang, dan 
gelden artikel 4 en 5 ook voor e-mail en internetgebruik middels deze telefoon. Tevens geldt bij 
internetgebruik middels de telefoon een verbod op het overschrijden van datalimieten gesteld  

            door de provider (voor zover deze bekend waren bij medewerker). 

 

 

Artikel 8. Post en andere berichten 
Het is niet toegestaan om:  

- De postfaciliteiten van St. Franciscus te gebruiken voor privé-doeleinden. 
- (Post)stukken met een dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel discriminerende 

inhoud te verzenden. 
- Zonder toestemming van de Raad van Bestuur vertrouwelijke informatie omtrent St. 

Franciscus en/of derden te verzenden. 
- (Post)stukken te verzenden waarvan de medewerker weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 

de inhoud hiervan (het imago van) St. Franciscus kan schaden. 
- Mailinglijsten van St. Franciscus voor privé-doeleinden te gebruiken. 

 
 

Artikel 9. Vertrouwelijke informatie  
9.1 Het zonder toestemming van de Raad van Bestuur aan derden verstrekken van vertrouwelijke 

informatie (ook indien dit op andere wijzen dan via e-mail, internet, telefoon en/of post 
geschiedt) is niet toegestaan. 

9.2 Medewerkers die vanuit een andere dan de vaste werkplek hun werkzaamheden uitvoeren,      
doen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden om vertrouwelijk met de aan hen 
uit hoofde van hun werkzaamheden beschikbaar staande gegevens om te gaan.  

9.3       Een medewerker die een (vermoedelijke) schending van de in het voorgaande leden bedoelde 
gedragsregels waarneemt, meldt dit terstond aan de Raad van Bestuur.  
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Artikel 10. Controle  
10.1 Controle op het gebruik vindt slechts plaats in het kader van in artikel 2.2 genoemde              

doelen. 
            Deze doeleinden stellen beperkingen aan de omvang en wijze van controle:  

- Er kan door de medewerker zelf en/of de daartoe aangewezen en vooraf aan de medewerker 
bekend gemaakte functionaris en/of extern automatiseringsbedrijf een kopie gemaakt worden 
van de zakelijke (e-mail)berichten en poststukken. Dit geschiedt dan met als doel bewijs en/of 
archivering. 

- Voor het tegengaan van virussen en andere schadelijke programma's, in het kader van 
systeem- en  netwerkbeveiliging, kan het e-mail en internetgebruik op geautomatiseerde wijze 
worden gecontroleerd. 

- Controle op het uitlekken van bedrijfsgeheimen en/of anderszins vertrouwelijke informatie kan 
plaatsvinden op basis van steekproefsgewijze contentfiltering, dan wel door gerichte controle 
indien contentfiltering niet mogelijk is en er reeds een gerechtvaardigd vermoeden bestaat. 
Een verdacht e-mail bericht wordt apart gezet voor nader onderzoek. Controle in het kader van 
het voorkomen van negatieve publiciteit kan plaatsvinden op basis van contentfiltering. Tevens 
kunnen in dit kader gerichte controles plaatsvinden van poststukken en telefoonverkeer, indien 
er reeds een gerechtvaardigd vermoeden bestaat. 

- Controle in het kader van het tegengaan van seksuele intimidatie of andere vormen van 
ongeoorloofd gedrag (b.v. discriminatie) kan op geautomatiseerde wijze plaatsvinden. Tevens 
kunnen in dit kader gerichte controles plaatsvinden van poststukken en telefoonverkeer, indien 
er reeds een gerechtvaardigd vermoeden bestaat. 

- Controle in het kader van het tegengaan van "verboden gebruik" vindt in beginsel 
geanonimiseerd en slechts steekproefsgewijs plaats. 

10.2 Controle vindt in beginsel plaats op het niveau van getotaliseerde gegevens die niet 
herleidbaar zijn tot individuele personen. Indien een medewerker of een groep medewerkers 
ervan wordt verdacht de regels te overtreden, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode 
gerichte controle plaats vinden.  

10.3 Controle beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik. Alleen bij 
zwaarwegende redenen vindt er controle op de inhoud plaats.  

10.4 Medewerkers van wie geconstateerd is dat zij zich niet aan dit protocol houden, worden zo 
spoedig mogelijk door de leidinggevende op hun gedrag aangesproken.  

10.5     In geval van strafbaar internetgebruik, doet St. Franciscus altijd aangifte.  
10.6 (E-mail)berichten, telefoongesprekken en poststukken van OR-leden, en andere medewerkers 

met een vertrouwensfunctie ten opzichte van medewerkers van St. Franciscus zijn in beginsel 
uitgesloten van controle. Dit geldt niet voor de controle op de veiligheid van het 
berichtenverkeer.  

10.7      Het is de werkgever in beginsel toegestaan de vastgelegde gegevens ten aanzien van het 
gebruik van elektronische communicatiemiddelen te analyseren ten behoeve van het 
onderzoeken van ongeoorloofd gedrag indien er sprake is van een redelijke verdenking of 
vermoeden van een ongeoorloofde handeling door één of meerdere werknemers. Hierbij wordt 
ervan uitgegaan dat andere middelen zijn uitgeput, dat er een zwaarwichtig belang van de 
onderneming in het geding is en dat bij de uitvoering rekening wordt gehouden met de ernst 
van de gevolgen voor de betrokken werknemer(s) en de wijze waarop in de bescherming van 
de privacy van de werknemers wordt voorzien. De betreffende gegevens worden bewaard 
zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een 
gebruiker noodzakelijk is. Het uitvoeren van het onderzoek kan alleen dan plaatsvinden nadat 
de persoon en/of een extern automatiseringsbedrijf die het onderzoek uitvoert hiertoe opdracht 
heeft gekregen van de Raad van Bestuur.  

 
 

Artikel 11. Klachten  
Indien de medewerker meent benadeeld te zijn in zijn rechten als gevolg van dit protocol, dan kan hij 
zich richten tot de Raad van Bestuur. Zijn klacht wordt binnen een zo kort mogelijke termijn als redelijk 
is, vertrouwelijk behandeld. 
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Artikel 12. Slotbepaling  
12.1 Voor zover dit protocol de rechten en plichten van medewerkers van St. Franciscus betreft 

wordt dit protocol, na goedkeuring daarvan door de Ondernemingsraad van St. Franciscus 
beschouwd als een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 32 lid 2 van de Wet op de 
Ondernemingsraden.  

12.2 Dit protocol laat elke wet, CAO of andere geldende regeling voortvloeiende bevoegdheid  
           of voorziening voor de Ondernemingsraad en/of St. Franciscus onaangetast.  
12.3 De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kunnen dit protocol in onderling overleg 

wijzigen of aanpassen. Aanpassingen of wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en door de 
Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad ondertekend, alsmede voorafgaand aan de 
invoering aan de medewerkers bekend gemaakt.  

12.4 In het geval van onvoorziene omstandigheden, is de Raad van Bestuur gerechtigd van dit 
protocol af te wijken, een en ander slechts indien er sprake is van een direct en zwaarwegend 
belang voor St. Franciscus. De voorzitter van de Ondernemingsraad zal onmiddellijk van 
vorenbedoelde omstandigheid in kennis worden gesteld.  

12.5 Het protocol is geldig vanaf het moment dat de gebruiker met deze overeenkomst akkoord is 
gegaan en wordt daarna steeds met een periode van één jaar stilzwijgend verlengd, tenzij de  
Raad van Bestuur of de Ondernemingsraad ten minste één maand voor het verstrijken van de 
periode van één jaar, schriftelijk aan de andere partijen heeft aangegeven het protocol te willen 
wijzigen of beëindigen.  

12.6 Indien wetgeving of maatschappelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, treden de 
Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad met elkaar in overleg inzake eventuele 
aanpassingen van dit protocol.  

12.7 Het door een medewerker(s) van St. Franciscus in strijd handelen met het in dit protocol  
bepaalde kan leiden tot het nemen van disciplinaire maatregelen bijvoorbeeld door over te 
gaan tot schorsing dan wel tot het uiteindelijke ontbinden van de arbeidsovereenkomst van de 
betreffende medewerker(s). 

 
 

Artikel 12. Algemeen.  

Wijziging/intrekking regeling. 
Deze regeling kan te allen tijde door de Raad van Bestuur worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg 
met de Ondernemingsraad over de voorgenomen wijziging/intrekking.  
 

 

Onvoorziene situaties. 
In situaties waarin deze regeling niet voorziet, zal door de Raad van Bestuur in samenspraak met het 
managementteam, zoveel mogelijk naar aard en strekking van hetgeen in deze regeling is geregeld in 
redelijkheid worden beslist. 
 
 

Inwerkingtreding. 

Het protocol is in werking getreden op 24 mei 2012. Inmiddels hebben enige wijzigingen plaatsgevonden. 
Het voorliggende reglement is per …………. 2017 van kracht.  


