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Stap voor stap Stap 1

● Accounts naar voornaam.achternaam
● Indelen in groepen

Stap 2

● Classificeren van informatie
● Aanpassen rechten waar nodig
● Opleiding omgang met classificatie

Stap 3

● Externe mailboxen omzetten naar 
groepsmailboxen

● Inrichten gezamenlijk gebruik van mailboxen
● Training en nazorg



Maart

Accounts naar 
voornaam.achternaam
Indelen in groepen

April

Gewenning 
nazorg

Mei

Classificeren van 
informatie
Aanpassen rechten waar 
nodig
Opleiding omgang met 
classificatie

Juni

Gewenning
nazorg

Juli

Externe mailboxen omzetten 
naar groepsmailboxen
Inrichten gezamenlijk gebruik 
van mailboxen
Training en nazorg

Gewenning
nazorg



Uitleg van Stap 1

● Accounts naar voornaam.achternaam
○ Iedereen met toegang tot de WIL in je buurt omgeving krijgt een eigen account met 

voornaam.achternaam@wilinjebuurt.nl. 
○ Hierdoor vervallen de afkortingen en weten we altijd wie inlogt
○ Inloggen kan in de toekomst alleen met voornaam.achternaam. 

Natuurlijk zorgen we eerst voor een nieuwe manier van werken voordat we dat aanpassen.

● Indelen in groepen
Een klein beetje een technisch verhaal , maar ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.
○ Toegangsrechten tot gedeelde drives worden toegewezen aan een groep. Bijvoorbeeld de groep 

team_communicatie heeft toegang tot de gedeelde drive communicatie.
○ Door een persoon lid te maken van deze groep krijgt die persoon automatisch de rechten van de groep.
○ Het grote voordeel is dat we op 1 plek rechten bijhouden en bij het wisselen van rollen iemand heel snel lid kunnen 

maken van een groep of juist het lidmaatschap kunnen afnemen.
○ Samengevat. Een persoon logt in, de persoon is onderdeel van 1 of meerdere groepen en heeft daardoor die rechten 

tot zijn beschikking.

mailto:voornaam.achternaam@wilinjebuurt.nl


Uitleg van Stap 2

● Classificeren van informatie
○ Classificeren van informatie is het van te voren nadenken over de vertrouwelijkheid van informatie. Hieruit komen 

dan verschillende soorten informatie naar voren.
■ openbaar: informatie die iedereen mag inzien (bijvoorbeeld: een folder)
■ intern: informatie alleen bedoeld voor intern WIL in je buurt gebruik. (bijvoorbeeld: een telefoonlijst van 

vrijwilligers)
■ Vertrouwelijk: informatie die een selecte groep mag inzien (Bijvoorbeeld: een intakeformulier van een klant) 

● Aanpassen rechten waar nodig
○ Omdat we met de AVG wetgeving te maken hebben gaan we , na het classificeren van informatie, de rechten 

aanpassen en de informatie opnieuw indelen als dit nodig mocht blijken.

● Opleiding omgang met classificatie
○ Het is voor elke vrijwilliger belangrijk dat hij of zij weet wat informatie is en waarom we hier zoveel aandacht aan 

besteden.
○ Daarnaast delen we wat praktische tips hoe hiermee om te gaan



Uitleg van Stap 3

● Externe mailboxen omzetten naar groepsmailboxen
○ Voordat we dit gaan doen gaan we eerst het proces goed in kaart brengen, welke stappen doorlopen we als er een 

mail binnenkomt en hoe handelen we de mail verder af.

● Inrichten gezamenlijk gebruik van mailboxen
○ Als we het proces weten gaan we de mailboxen inrichten

● Training en nazorg
○ Een belangrijk onderdeel blijft training van de verschillende onderdelen, dus per mailbox wordt een training gegeven 

en zorgen we ervoor dat jullie probleemloos aan de slag kunnen.


