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1 INLEIDING
In 2021 werd het fundament gelegd voor een sterke vereniging: een goed draaiend bestuur, de
financiën op orde, en een regelmatige nieuwsbrief met elke maand echt iets te melden.
Bovendien werden er met Data in Den Haag, Your Digital Footprint en Data Lokaal
indrukwekkende projecten gepresenteerd. De zichtbaarheid voor het grote publiek blijft nog
achter, maar de weg ligt open voor een sterk 2022.

2 VERENIGING
2.1 Ledenaantal

Via de website hebben zich tot 1934 mensen aangemeld als lid, en in 2021 kwamen er 85
nieuwe leden bij, voor een totaal van 2019 leden.

2.2 Ledenvergadering
Op 30 september 2021 vond een algemene ledenvergadering plaats. De opkomst was slechts 8
leden plus 4 machtigingen. Alle benodigde agendapunten werden behandeld, en eerder niet
actieve leden besloten zich aan te sluiten bij de werkgroep Inhoud.

2.3 Bestuur
Aan het begin van 2021 bestond het bestuur uit Laura Vermeulen, Daan Gerla, Rogier
Huurman, Reinier Tromp en Bas Gaag. Laura en Bas stapten op in april en Rogier werd
voorzitter. Tijs Sikma en Laury Buijs traden in mei interim toe. Op de ALV traden ook Den
Walterfang en Carel-Jan van den Wildenberg toe, en Reinier stopte. Den stapte uit het bestuur
in december vanwege tijdgebrek. Het bestuur was eind 2021 (termijn tot):
Rogier Huurman – voorzitter (2025)
Daan Gerla – penningmeester (2023)
Laury Buijs – secretaris (2025)
Tijs Sikma – bestuurslid (2025)
Carel-Jan van den Wilderberg – bestuurslid (2025)

3 FINANCIËN

In 2021 heeft de Datavakbond eindelijk een bankrekening geopend, en alle lopende kosten
worden hieruit betaald. Bovendien is er nu een donatieknop op de website. Lees de
jaarrekening voor meer details.

4 WERKGROEPEN
4.1 Inhoud
Het grote project Data in Den Haag is 18 februari gepubliceerd als een pdf-bestand van 34
pagina’s. Zeven werkgroepleden hebben bijgedragen aan het onderzoek, en via WBS (het
wetenschappelijk bureau van PvdA) is een grafisch ontwerper ingehuurd.
Op 3 maart is een webinar gehouden met vertegenwoordigers van negen partijen, open voor
leden en niet-leden. Er volgde een interessante discussie zonder eenduidige conclusie.
Na de verkiezingen is gediscussieerd over de uitslag en de gevolgen voor datapolitiek. In de
laatste maanden van 2021 is een nieuw project gestart, Data Lokaal, dat adviezen en beste
praktijken op datagebied voor gemeenteraadsleden verzamelt.

4.2 Actie
Het project Your Digital Footprint is in 2021 afgerond met de lancering van de website met het
hele concept en twee uitgewerkte dossiers van persoonsgegevensverzameling.

4.3 Tools
Eind 2021 is een nieuwe werkgroep gelanceerd voor het verzamelen van adviezen voor
dataminimalisatie op persoonlijk niveau. Een student Security Management doet een stageonderzoek op dit gebied bij de Datavakbond.

5 COMMUNICATIE
5.1 Nieuwsbrief
Sinds augustus 2021 wordt elke maand de Datavakbond-nieuwsbrief naar alle leden verstuurd
(tenzij ze zich afmelden via Mailchimp), met hierin nieuws vanuit het bestuur en geselecteerd
ander datanieuws. Gemiddeld opent zo’n 45% van de ontvangers de nieuwsbrief en klikt 5 tot
10% op een link, dit betekent een relatief hoge betrokkenheid

5.2 Website
In 2021 verschenen vier nieuwsberichten op de website. Ook is de structuur van de website
veranderd, met onder andere pagina’s voor projecten en werkgroepen.

5.3 Sociale media

Vorig jaar had de Datavakbond alleen accounts op Twitter en Facebook. Dit jaar zijn daar
Instagram en LinkedIn bijgekomen. Er ontbreekt menskracht in het bestuur om actief
aanwezig te zijn, alleen eigen communicaties worden hier geplaatst.

6 EXTERNE RELATIES
Na het vertrek van Laura Vermeulen zijn de externe relaties iets minder actief geworden. Er
werd wel een nieuw contact gelegd met stichting Privacy First: beide organisaties zien
mogelijkheden voor samenwerking in toekomstige acties.
De online presentatie van Data in Den Haag was een gelegenheid voor contact met politici en
onderzoekers van partijwetenschappelijke bureaus; binnen deze kring heeft de Datavakbond
nu een reputatie neergezet.
De Datavakbond blijft verbonden aan de collectie rechtszaak van The Privacy Collective, maar
is hier niet actief in. Verder was er contact met een actiegroep voor ‘Make Amazon Pay Day’,
ook zonder concrete acties.

