Mensen Zoals Jij En Ik – Privacy Statement & Voorwaarden voor Deelname
1. Algemene bepalingen over het project Mensen Zoals Jij En Ik
1.1 Mensen Zoals Jij En Ik is een project van de stichting Digitale Overheid.
De Stichting is gevestigd op de Kapelaanstraat 66, 6223HE Maastricht. Postadres: Postbus 5038,
6202WD Maastricht. Tel: 06-2182 6615. E-mail: info@digitaleoverheid.org. Website:
www.digitaleoverheid.org. KvK: 58748016, BTWnr: NL8531.64.678.B01.
Het project Mensen Zoals Jij En Ik vind je terug op website www.mensenzoalsjijenik.nl, bereikbaar via
e-mailadres info@mensenzoalsjijenik.nl.
1.2 Doel van het project: het in kaart brengen van de impact van de coronacrisis op gewone
Nederlanders zoals jij en ik. We verzamelen persoonlijke verhalen, en het grotere doel is om de
verhalen te koppelen tot een documentaire of vergelijkbare publicatie, zodat lessen uit de
coronacrisis worden vastgelegd en toegankelijk zijn voor het publiek.
1.3 Mensen Zoals Jij En Ik is een non-profit project, gebouwd op vrijwilligers. Alle deelname is
vrijwillig en onbezoldigd. Eventuele inkomsten die voortvloeien uit de eindpublicatie, of anderszins,
zullen alleen dienen ter dekking van de kosten die de stichting heeft gemaakt om het project te
realiseren.
1.4 Meedoen aan het project kan op vier verschillende manieren:
- Meedoen met het brede crowdsource project,
- Meedoen met de professionele interviews (biechtstoelgesprekken),
- Meehelpen met de organisatie van Mensen Zoals Jij En Ik, en
- Meedoen met de lesbrieven en lessen die daaruit voortkomen.
Specifieke voorwaarden voor de verschillende wijzen van deelname zijn in dit document uitgewerkt.

2. Mensen Zoals Jij En Ik – breed crowdsource project
2.1 Hoe het brede crowdsource project werkt
Deelnemers, dit kan elke Nederlander zijn, mits 18 jaar of ouder, melden zich aan via het formulier
op de website. Zij kunnen zich samen aanmelden met een ander, en dan met elkaar gesprekken
voeren, ofwel zich individueel aanmelden, en dan koppelt de organisatie de deelnemer aan een
andere deelnemer.
De deelnemers voeren wekelijks een videogesprek op afstand, waarin zij elkaar bevragen over de
impact van de coronacrisis op hun professionele en privé leven. De organisatie stuurt wekelijks
enkele vragen per e-mail naar de deelnemers, om ervoor te zorgen dat de meeste gesprekken
ongeveer dezelfde onderwerpen bevatten, zodat het na afloop eenvoudiger is om trends waar te
nemen of verbanden te leggen.
De videogesprekken nemen de deelnemers op, en zij sturen de videobestanden naar de organisatie
via een ander webformulier. De organisatie zet de gesprekken op het YouTube kanaal van het
project: https://www.youtube.com/channel/UCxbmY061GOIQqorsX795H8Q
Alle video’s zijn vrij toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot het internet. Zo kan iedereen de
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persoonlijke verhalen volgen en vergelijken met eigen ervaringen, en is discussie mogelijk.
Het project duurt tot het einde van de coronacrisis. Na afloop van het project worden de video’s
gebruikt om een documentaire (of ander soort publicatie) te maken.
2.2 Eigen verantwoordelijkheid gesprekken
Als je meedoet met Mensen Zoals Jij En Ik, dan ga je ermee akkoord dat sommige persoonlijke
informatie toegankelijk zal zijn voor iedereen die toegang heeft tot het internet. Je deelt je verhaal
met de wereld, en de wereld heeft daarmee dus ook toegang tot je verhaal, je naam, en wellicht ook
je werkplek. Dit hangt goeddeels af van wat je precies deelt in je videogesprekken.
2.3 Video’s van gesprekken worden gedeeld op YouTube
Je videogesprekken worden op de YouTube pagina van Mensen Zoals Jij En Ik geplaatst, open en
toegankelijk voor alle gebruikers van YouTube. Houd hier rekening mee tijdens je gesprekken, zodat
je geen informatie deelt die je niet wilt delen. Mocht je per ongeluk informatie bespreken die je niet
wilt delen met de wereld, doe dan het gesprek opnieuw, en stuur alleen de nieuwe opname op naar
Mensen Zoals Jij En Ik.
2.4 Persoonlijke gegevens bij aanmelding
Mensen Zoals Jij En Ik verzamelt ook zelf wat persoonlijke gegevens, namelijk via jouw aanmelding.
Het gaat hier om: je voor- en achternaam, je e-mailadres, je telefoonnummer, je geboortedatum en
de functie die je bekleedt op werk.
2.5 Opslag gegevens aanmelding
We slaan deze gegevens op in de cloud in een afgeschermde professionele Google Drive account.
2.6 Gebruik gegevens aanmelding
We gebruiken je e-mailadres om je te informeren over het project. Je telefoonnummer gebruiken we
alleen als we je niet kunnen bereiken op je e-mailadres. Je voor- en achternaam gebruiken we voor
communicatie naar jou toe en degene met wie je gesprekken gaat voeren. Je geboortedatum en
functie op werk gebruiken we alleen om naar ons inzicht interessante matching te bewerkstelligen,
zodat er zo interessant mogelijke gesprekken uit voortkomen.
2.7 Bewaren gegevens aanmelding
We bewaren de gegevens bij aanmelding in principe oneindig. Als je wilt dat we je gegevens
verwijderen, dien dan een verzoek in bij info@mensenzoalsjijenik.nl, en dan verwijderen we alle
gegevens. Als je video's hebt ingestuurd, en je wilt graag dat er daar een of meerdere van worden
verwijderd van ons YouTube kanaal, dien daar dan los een verzoek voor in. Noteer daarbij de directe
hyperlink naar de betreffende video('s). We streven ernaar om deze verzoeken binnen twee
kalendermaanden te verwerken.
2.8 Met wie de gegevens van aanmelding worden gedeeld
We spelen je voor- en achternaam en je e-mailadres door naar degene met wie je gekoppeld wordt
voor de gesprekken. Verder spelen we je persoonlijke gegevens die je invult bij aanmelding niet door
naar derden, tenzij dat voor het project Mensen Zoals Jij En Ik noodzakelijk is, en wanneer die
noodzaak bestaat, spelen we zo min mogelijk informatie door naar de partij in kwestie. Partijen die
zijn aangesloten bij het project, vind je op de website www.mensenzoalsjijenik.nl.
2.9 Exploitatierechten video’s gesprekken
Wanneer je video's van gesprekken doorstuurt naar Mensen Zoals Jij En Ik, dan doe je afstand van de
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exploitatierechten van de video's en de inhoud daarvan. Het exploitatierecht gaat over op de
stichting Digitale Overheid, met als doel om de gesprekken te publiceren op internet op ons YouTube
kanaal, en eventueel de inhoud te gebruiken voor de documentaire (of eindpublicatie in andere
vorm).
2.10 Software houden en opnemen gesprekken, eigen verantwoordelijkheid
Het opnemen van de video's van de gesprekken kun je doen met de software van jouw keuze. Wij
verzamelen alleen de opnames en slaan die op in onze Google Drive account en daarna op ons
YouTube kanaal (ook deel van onze Google account). Welke software je kiest voor de
videogesprekken en opnames daarvan staat je vrij, maar houd er rekening mee dat veel software
voor videogesprekken eigen voorwaarden en privacy statements heeft. Lees die voorwaarden en
gebruik alleen software waarvan je akkoord bent met de gebruiksvoorwaarden.

3. Professionele interviews (biechtstoelgesprekken)
3.1 Hoe de biechtstoelgesprekken werken
Het project Mensen Zoals Jij En Ik volgt tevens sleutelpersonen uit drie sectoren: Overheid,
Onderwijs en Zorg. Hier kan het gaan om bestuurders, maar ook mensen uit de werkvloer. Deze
mensen worden geïnterviewd door professionals die goed bekend zijn met het werkveld van de
deelnemer die ze interviewen.
Ook deze gesprekken vinden plaat op afstand als videogesprek, en worden opgenomen. Deze video’s
worden echter niet op YouTube gedeeld, en de inhoud wordt alleen verwerkt in de eindpublicatie
(documentaire of anderszins).
3.2 Persoonlijke gegevens interviewers en deelnemers
Er worden persoonlijke gegevens verzameld van interviewers en deelnemers, namelijk voor- en
achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf waar de deelnemer werkzaam is, functie die de
deelnemer bekleedt en geboortedatum.
3.3 Opslag persoonlijke gegevens, bewaren
De gegevens genoemd in 3.2 worden opgeslagen in de cloud in een afgeschermde professionele
Google Drive account. De gegevens worden in principe voor altijd bewaard.
3.4 Verzoek tot verwijdering gegevens
Als je wilt dat we je gegevens verwijderen, dien dan een verzoek in bij info@mensenzoalsjijenik.nl, en
dan verwijderen we al jouw gegevens. ). We streven ernaar om deze verzoeken binnen twee
kalendermaanden te verwerken.
3.5 Met wie de persoonlijke gegevens worden gedeeld
In principe delen we persoonlijke gegevens van interviewers of deelnemers aan de
biechtstoelgesprekken niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het project.
3.6 Exploitatierecht video’s
Wanneer je video's van biechtstoelgesprekken doorstuurt naar Mensen Zoals Jij En Ik, dan doe je
afstand van de exploitatierechten van de video’s zelf en de inhoud daarvan. Het exploitatierecht gaat
over op de stichting Digitale Overheid, met als doel om de inhoud van de gesprekken te gebruiken
voor een eindonderzoek en een documentaire (of eindpublicatie in andere vorm).
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3.7 Publicatie inhoud video’s
De inhoud van de video’s met biechtstoelgesprekken wordt alleen gebruikt in de eindpublicatie
wanneer de interviewer en geïnterviewde beiden toestemming hiervoor geven. Het eindresultaat
wordt aan hen beiden voorgelegd, waarna zij maximaal twee weken de gelegenheid hebben om
uitdrukkelijk geen toestemming te geven voor publicatie zoals voorgesteld. Indien niet wordt
gereageerd binnen deze termijn, wordt toestemming voor publicatie verondersteld.
3.8 Software houden en opnemen gesprekken, eigen verantwoordelijkheid
Het opnemen van de video's van de biechtstoelgesprekken kunnen de interviewer en geïnterviewde
doen met software van eigen keuze. Dit wordt onderling afgestemd. Wij verzamelen alleen de
opnames en slaan die op in onze Google Drive account. Welke software je kiest voor de
videogesprekken en opnames daarvan staat je vrij, maar houd er rekening mee dat veel software
voor videogesprekken eigen voorwaarden en privacy statements heeft. Lees die voorwaarden en
gebruik alleen software waarvan je akkoord bent met de gebruiksvoorwaarden.

4. Meehelpen met de organisatie van het project Mensen Zoals Jij En Ik
4.1 Vrijwillig en onbezoldigd
Wanneer je meehelpt met de organisatie van het project, in welke vorm dan ook, dan doe je dit in
beginsel op vrijwillige basis en onbezoldigd. Het is niet mogelijk om je achteraf te beroepen op eigen
algemene voorwaarden.
In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken, maar uitsluitend per schriftelijke overeenkomst,
of ten minste per e-mail, waarin uitdrukkelijk wordt vastgesteld wat de afspraken en voorwaarden
zullen zijn.
4.2 Wijze van ondersteuning van het project
Het is mogelijk om op verschillende manieren mee te helpen met het project. Concrete afspraken
worden gemaakt per e-mail via info@mensenzoalsjijenik.nl.
4.3 Terugtrekken uit het project
Meehelpen aan het project vindt plaats op vrijwillige basis, en het is mogelijk om je terug te trekken
zonder opgaaf van reden. Echter geldt dat gemaakte en per e-mail bevestigde afspraken wel dienen
te worden nageleefd, voor zover dat redelijkerwijs kan worden verlangd van de persoon of partij in
kwestie.

5. Onderwijslesbrief in het kader van Mensen Zoals Jij En Ik
5.1 Lesbrief over de vergelijking van de coronacrisis met de Tweede Wereldoorlog
Er is een onderwijslesbrief opgesteld over de vergelijking van de coronacrisis met de Tweede
Wereldoorlog, welke terug te vinden is op de website
https://digitaleintelligentie.nl/onderwijslesbrieven/
De lesbrief is vrij te gebruiken via een creative commons licentie. Voorwaarden zijn genoemd in de
lesbrief zelf. De lesbrief is opgesteld door Saskia Hegge, in samenwerking met de stichting.
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5.2 Opnames video’s, toestemming ouder/voogd in kader van AVG
Om mee te doen met de Onderwijslesbrief over de vergelijking tussen WOII en de coronacrisis, is het
in het kader van de AVG noodzakelijk dat de ouders of vertegenwoordigers van de deelnemende
kinderen toestemming geven voor een aantal zaken.
Voor het project Mensen zoals jij en ik verzamelt de stichting Digitale Overheid video's waarin:
-

kinderen herkenbaar in beeld kunnen zijn;
kinderen bij naam genoemd kunnen worden; en
kinderen zelf ook aan het woord kunnen komen.

Deze video's worden gepubliceerd op het YouTube kanaal van Mensen zoals jij en ik, waar ze vrij
toegankelijk zullen zijn voor iedereen op het internet. Tevens kunnen de video's worden ingezet bij
een later te maken documentaire over de coronacrisis en de impact daarvan op de samenleving.
Hiernaast kunnen de bevindingen van de lessen en de video's zelf worden ingezet bij
wetenschappelijk onderzoek omtrent de coronacrisis. In dat laatste geval zullen de gegevens worden
geanonimiseerd.
De stichting heeft een formulier opgesteld waarmee ouders/vertegenwoordigers toestemming
dienen te geven voor bovengenoemde zaken. Voor elke minderjarige die deelneemt aan het project,
dient een formulier te worden ingevuld door een ouder of vertegenwoordiger. De ingevulde
formulieren dienen (liefst gebundeld per groep) te worden opgestuurd naar
info@mensenzoalsjijenik.nl.
Wanneer er geen toestemming is verleend door een ouder of vertegenwoordiger van een
minderjarige, dan kan het betreffende kind niet meedoen aan het project.
Het formulier om toestemming te geven, kunt u hier downloaden.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht,
overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg
uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in Maastricht.
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