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Regels geheimhouding en integriteit  

‘Iedereen een Meester’ 
 

 

Geheimhouding 

Door het ondertekenen van het vrijwilligerscontract verklaart de vrijwilliger dat  

alle informatie die hem in verband met zijn vrijwilligersverband bij Iedereen een 

Meester (IeM) ter kennis komt waarvan hij weet, kan weten of zou moeten weten 

dat deze vertrouwelijk is, geheim te zullen houden. 

Vertrouwelijk zijn in ieder geval alle gegevens van natuurlijke personen die worden 

verzameld, bewaard of gebruikt door IeM of de school waar vrijwilliger 

werkzaamheden verricht, alsmede alle financiële informatie van IeM en/of haar 

relaties. Hij verstrekt deze informatie niet aan anderen, tenzij dit noodzakelijk is 

voor de uitoefening van zijn functie of hij daartoe wettelijk verplicht is. Bij twijfel 

neemt hij contact op met de vertrouwenspersoon van IeM. 

 

De vrijwilliger verklaart dat hij zich ervan bewust is dat onverminderd het bepaalde 

in art 273 van het Wetboek van Strafrecht de schending van de geheimhoudings-

plicht een dringende reden voor ontslag oplevert en dat bij de beëindiging van de 

werkzaamheden voor IeM de geheimhoudingsverplichting van kracht blijft  

 

Integriteit  

De vrijwilliger verklaart zorgvuldig om te gaan met (bestanden met) persoons-

gegevens en alle overige (bestanden met) vertrouwelijke en gevoelige (bedrijfs-) 

informatie. Hij zal deze gegevens en informatie niet voor eigen doeleinden 

gebruiken.   

Bij verlies, diefstal, misbruik of ander onrechtmatig gebruik van de hem verstrekte 

sleutels, toegangscodes, apparatuur of software stelt hij de vertrouwenspersoon 

van IeM onmiddellijk daarvan in kennis. 

 

Omgang informatie 

Hij verklaart stukken waarvan hij weet of zou kunnen weten dat deze gevoelig 

en/of vertrouwelijk zijn niet onbeheerd achter te laten, niet op zijn bureau, in de 

ruimte of (thuis)werkplek waar hij werkt. Hij houdt zich op zijn (thuis)werkplek aan 

de geldende regels voor informatiebeveiliging. Als hij vermoed dat er inbreuk wordt 

gemaakt op de informatieveiligheid dan meldt hij dat onmiddellijk aan de 

vertrouwenspersoon van IeM. 

 

Omgang bedrijfsmiddelen 

De vrijwilliger verklaart zorgvuldig om te gaan met alle aan hem ter beschikking 

gestelde bedrijfsmiddelen, zowel op zijn werkplek als elders waar hij 

bedrijfsmiddelen gebruik. Hij laat geen waardevolle bedrijfsmiddelen onbeheerd 

achter op zijn werkplek of elders waar hij bedrijfsmiddelen gebruikt. 
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Vaststelling regels geheimhouding en integriteit 

Deze regels omtrent geheimhouding en integriteit zijn vastgesteld op 20 september 

2021 te Den Haag door het bestuur van de Stichting Iedereen een Meester. 

 

Met ingang van 20 september 2021 heeft het bestuur Margôt Hart benoemd tot 

vertrouwenspersoon van IeM. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via 

info@iedereeneenmeester.nl. 
 

 

 

 

NB: in verband met de leesbaarheid van dit stuk wordt gebruik gemaakt van ‘hij’ en ‘zijn’ daar waar 

wordt bedoeld ‘hij/zij’ en ‘zijn/haar’.  


