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Nederlandse Privacy Awards 2023 
 

Juryrapport 
 
 
 
 
Tijdens de Nationale Privacy Conferentie van Privacy First en ECP zijn op 25 
januari 2023 de Nederlandse Privacy Awards uitgereikt.  
 
 
De Nederlandse Privacy Awards bieden een podium aan organisaties die Privacy zien 
als een kans zien om zich positief te onderscheiden en privacyvriendelijk ondernemen 
en innoveren tot norm te maken. Deze Awards worden jaarlijks door Privacy First 
uitgereikt rond de Europese Dag van de Privacy.  
 
 

“Wat een eer om samen met collega-juryleden voor 2023 deze prachtige 
inspirerende initiatieven te beoordelen en te nomineren! De Nederlandse 
Privacy Awards zijn ervoor om privacyvriendelijke initiatieven in het 
zonnetje te zetten. Vaak komt privacy negatief in het nieuws en de Privacy 
Awards zijn een waardevolle manier om het juist positief op de kaart te 
zetten. Privacybescherming moet niet worden gezien als een obstakel, maar 
juist als een unique selling point. En dat laten deze initiatieven heel 
duidelijk zien!”, aldus jury-voorzitter Magdalena Magala.  

 
 
 
Genomineerden  
 
Dit jaar heeft opnieuw een groot aantal organisaties zich met hoogwaardige 
inzendingen aangemeld voor deelname aan de Nederlandse Privacy Awards. Na een 
eerste selectie en diverse gesprekken heeft de onafhankelijke vakjury de volgende 
genomineerden bepaald, in willekeurige volgorde: 
 

1. Linckr  
2. MediaJungle  
3. Stichting Donateursbelangen  
4. Anonimizer  
5. KinderDPIA 
6. Cyberkaart  
7. Shutterring  

 

https://privacyawards.nl/
https://privacyawards.nl/genomineerden-nederlandse-privacy-awards-2023-bekend/
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Tijdens de Nationale Privacy Conferentie hebben alle genomineerden zichzelf 
middels video-pitches aan de jury en het publiek gepresenteerd. Vervolgens zijn de 
Nederlandse Privacy Awards door de jury uitgereikt.  
 
 
De winnaars van de Nederlandse Privacy Awards 2023 zijn:  
 

- MediaJungle ! 
 

- Anonimizer !    
 

- KinderDPIA ! (Aanmoedigingsprijs) 
 
 
Hieronder volgt een korte toelichting van de jury bij alle genomineerden en de 
winnaars:  
 
 
 
MediaJungle            WINNAAR   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MediaJungle richt zich op een kwetsbare doelgroep die bestaat uit mensen met een 
licht verstandelijke beperking (LVB). Het thema privacy is complex voor deze 
doelgroep, maar deze wordt op verschillende manieren benaderd en geïnformeerd 
over hun privacy-positie. Privacy is voor deze doelgroep vrij abstract en MediaJungle 
probeert mensen in het algemeen, maar deze doelgroep in het bijzonder weerbaarder 
te maken. Dit doen zij op een begrijpelijke en toegankelijke wijze: educatie vindt 
plaats met behulp van spelkaarten en visualisatie, wat aanzet tot actie/nadenken en 
dialoog.  
 
Naast het informeren en onderwijzen van deze doelgroep op gebied van privacy en 
digitale weerbaarheid, besteedt MediaJungle ook veel aandacht aan het zichtbaar 
maken van de dunne lijn tussen slachtoffer en dader van digitale pesterijen. Dit vooral 
omdat deze doelgroep meer moeite heeft met het maken van dat onderscheid dan de 

https://mediajungle.eu/
https://mediajungle.eu/
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gemiddelde medemens waar het gaat om afschermen van persoonlijke situaties en 
beoordelen van gevoelige omstandigheden.  
 
Verder heeft MediaJungle de bedrijfsvoering, academische inbedding en organisatie 
uitstekend op orde. De missie van MediaJungle lijkt op een beweging (bevlogenheid) 
en hun intrinsieke motivatie om dit te laten slagen is groot.  
 
Om die redenen vindt de jury dit een inspirerende partij om een Nederlandse Privacy 
Award aan toe te kennen.  
 
 
 
Anonimizer  WINNAAR   
 

Het anonimiseren van informatie voor 
openbaarmaking betekent een forse 
verbetering van de privacy, maar leidt voor 
publieke en private partijen ook tot grote 
uitvoeringscomplicaties. Anonimizer (van 
Bolesian) is een laagdrempelige tool om 
automatisch documenten, foto’s en video’s 
veilig privacy-proof te kunnen publiceren. 
Het kan onafhankelijk van de structuur 
worden toegepast en de tool maakt gebruik 
van machine learning én kennistechnologie. 
De innovatieve AI-software van Anonimizer 
maakt het mogelijk grote hoeveelheden 
documenten maar ook foto’s en zelfs video’s 

snel en automatisch te anonimiseren in een zeer hoge kwaliteit. Het product biedt een 
praktische oplossing voor overheden maar ook voor private partijen om te voldoen 
aan het privacyrecht. De jury vindt Anonimizer een belangrijk initiatief dat voor 
andere organisaties zowel publiek als privaat als voorbeeld kan dienen hoe je efficiënt 
en privacy-proof documenten kan anonimiseren. Daarom kent de jury Anonimizer een 
Nederlandse Privacy Award toe.  
 
 
 
KinderDPIA Aanmoedigingsprijs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://anonimizer.nl/
https://anonimizer.nl/
https://www.privacyopschool.nl/
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KinderDPIA van Privacy op School beoogt de bewustwording van docenten en 
kinderen te vergroten over de privacyrechten van het kind op school (primair en 
voortgezet onderwijs). Concreet voorbeeld waar het initiatief nu aan werkt, is het 
opstellen van een “KinderDPIA” over meekijksoftware van de school op de schermen 
van de kinderen. Het komt voor dat meekijksoftware ’s ochtends aan en ’s avonds uit 
gaat zodat kinderen de hele dag worden gevolgd, zonder dat het belang daarvan 
duidelijk is. Het kan ook voorkomen dat, bij van school geleende schermen, de 
meekijksoftware ook ’s avonds bij de kinderen thuis nog aanstaat. Een duidelijke 
notificatie en/of in- en uitzetten voor een beoogd doel kan helpen, net als 
bewustwording over bijvoorbeeld achtergrond van software en dataopslag. Op deze 
wijze draagt het initiatief KinderDPIA van Privacy op School bij aan de 
bewustwording van privacy binnen het onderwijsdomein dat de laatste tijd sterk in de 
maatschappelijke belangstelling is komen te staan. 
 
De jury heeft besloten om KinderDPIA de Aanmoedigingsprijs toe te kennen. De jury 
vindt het initiatief KinderDPIA onderscheidend, omdat het aandacht vraagt voor de 
bewustwording van de privacyrechten van kinderen. Daarmee besteedt het initiatief 
aandacht aan een kwetsbare groep die vanuit privacy oogpunt nog te weinig centraal 
staat. Dit terwijl privacyrechten van kinderen maatschappelijk onder druk staan door 
het gebruik van social media, denk aan bijv. TikTok. Omdat het initiatief nog in de 
kinderschoenen staat en nog niet volledig voldragen is, heeft de jury besloten om 
KinderDPIA de Aanmoedigingsprijs te geven. 
 
 
 
Linckr  GENOMINEERD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij onder andere koop en overdracht van huizen wisselen kopers, verkopers, 
makelaars, notarissen en banken vele vertrouwelijke documenten uit via email. De 
oplossing Linckr (van Urben Prime) maakt het mogelijk om deze onveilige gang van 
zaken te vervangen door een veilige website met veilige verbindingen naar alle 
partijen. Technisch is dit al langer mogelijk, maar techniek alleen maakt nog geen 
veiliger maatschappij. Dat doet Linckr wel met een combinatie van ondernemerschap, 
techniek, financiering en service naar alle partijen. Dit was voor de jury de reden om 
hen te nomineren voor een Privacy Award.  
 

https://www.linckr.com/
https://www.privacyopschool.nl/
https://www.linckr.com/
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Stichting Donateursbelangen  GENOMINEERD 
 

 
 
Stichting Donateursbelangen zet zich in om de transparantie over hoe goede doelen 
met de privacy van donateurs omgaan te vergroten. De focus van Donateursbelangen 
ligt daarbij op het aan de kaak stellen van juiste toepassing van dataminimalisatie. 
 
Vanuit de privacywetgeving mag je als goed doel alleen de persoonsgegevens 
verzamelen die strikt noodzakelijk zijn om een legitiem doel te behalen. 
Donateursbelangen maakt via haar database inzichtelijk welke persoonsgegevens door 
een donateur moeten worden gedeeld en waarvoor deze door het goede doel worden 
gebruikt. Door dit inzichtelijk te maken maakt Donateursbelangen het gemakkelijker 
voor donateurs om te bepalen met welk goed doel ze hun gegevens willen delen en 
vooral wat er na het delen allemaal met de gegevens gebeurt. 
 
Donateursbelangen is door de jury genomineerd voor een Nederlandse Privacy Award 
omdat ze op een positieve manier bijdragen aan het privacy-bewustzijn van donateurs. 
Daarnaast zorgt hun database ervoor dat goede doelen kritisch zijn op welke 
persoonsgegevens ze verzamelen, voor welk doel en de mate van transparantie 
daaromtrent.  
 
 
 
Cyberkaart  GENOMINEERD  
 

 
 
Op de website datalekt.nl is een kaart van Nederland met alle cyberincidenten zoals 
hacks en datalekken sinds 2016 beschikbaar. Te zien is hoe deze ontstaan zijn en wat 

https://www.donateursbelangen.nl/
https://www.datalekt.nl/
https://www.donateursbelangen.nl/
https://www.datalekt.nl/
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de gevolgen waren (voor zover bekend). Alleen informatie uit betrouwbare bronnen 
en media wordt gebruikt. 
 
Cyberkaart zorgt hiermee voor meer inzicht en transparantie om te voorkomen dat 
nog meer bedrijven en organisaties slachtoffer worden. 
 
 
 
Shutterring  GENOMINEERD 
 

 
 
Het project Shutterring van Responsible Sensing Lab heeft als doel een meer 
verantwoorde slimme deurbel te creëren door de privacy van voorbijgangers en 
eigenaars te waarborgen terwijl de belangrijkste functionaliteit van het apparaat 
behouden blijft. 
 
Vergelijkbaar met het schuifje voor een webcam, schuiven mensen die aan de deur 
komen de ‘shutter’ op de slimme deurbel omhoog. Hierdoor maken ze zichzelf kort 
zichtbaar en kunnen ze aanbellen. Zo is alleen de persoon voor de camera in beeld. 
 
 
 
Alle inzendingen zijn allereerst gescreend op de volgende aspecten:  
 
Waardering van privacy 
De Nederlandse Privacy Awards zijn gericht op een positieve(re) waardering van 
gegevensbescherming. Het product, proces of dienst levert hierop merkbare 
toegevoegde waarde.  
 
Maatschappelijke impact 
In hoeverre draagt het product, proces of dienst merkbaar bij aan de 
privacybescherming van de consument/gebruiker/burger? Staat de betrokkene hierin 

https://responsiblesensinglab.org/nl/projecten/shutterring
https://responsiblesensinglab.org/nl/projecten/shutterring
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centraal? Welke maatschappelijke waarde wordt hiermee ondersteund? Is daarbij 
aandacht voor ethische aspecten en de maatschappelijke impact?  
 
Innovatief vermogen 
Is of biedt het product, proces of dienst een noviteit op privacygebied en heeft het zich 
in de markt nog niet uitgebreid technisch en/of commercieel bewezen? Is het 
voldoende innovatief en onderscheidend van bestaande commerciële producten of 
diensten of maatschappelijke dienstverlening? 
 
Zelfredzaamheid 
Is het product, proces of dienst binnen een reële termijn (ca 3 jaar) economisch 
realiseerbaar? Is er een businessmodel? Bij overheidsgerelateerde inzendingen: is er 
voldoende politiek, bestuurlijk of maatschappelijk draagvlak (te realiseren)? 
 
Risicoanalyse 
Is voor het product, proces of dienst een risico-analyse uitgevoerd (uitgaande van de 
(beoogde) verwerking)? Zijn daarbij waar nodig mitigerende maatregelen genomen? 
Welke? 
 
Ten aanzien van de inzendende organisatie: 
 
Privacyverantwoordelijke 
Heeft de inzendende organisatie een FG (als dit verplicht is) of is er een 
privacyadviseur? 
 
Privacy policy 
Wordt een privacy policy gecommuniceerd en toegepast wanneer persoonsgegevens 
worden verwerkt? 
 
Privacy awareness 
Is privacy awareness herkenbaar in de beginselen van de organisatie? In hoeverre 
worden stakeholders betrokken bij ontwikkeling, ontwerp en uitvoering? 
 
 
Om te garanderen dat de verkiezing van de Awards objectief verloopt wordt 
uitgesloten dat een jurylid een deelname beoordeelt van de eigen organisatie of een 
organisatie waar een jurylid een belang bij heeft.  
 
 
Jury Nederlandse Privacy Awards 
 
De jury van de Awards bestaat uit onafhankelijke privacy-experts uit diverse sectoren, 
op persoonlijke titel:  
 

• Magdalena Magala, Vaktechnisch coördinator AVG, Belastingdienst (jury-
voorzitter) 
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• Paul Korremans, voorzitter Privacy First 
• Rion Rijker, privacy- en informatiebeveiliging expert en IT-jurist, Rijker 

Advies & Educatie 
• Mathieu Paapst, universitair docent IT-recht Rijksuniversiteit Groningen 
• Jaap van der Wel, IT-deskundige en privacyjurist, managing partner Comfort 

Information Architects 
• Erik Bruinsma, jurist; directeur Strategie en bestuursadvisering, Centraal 

Bureau voor de Statistiek 
• Mabel de Vries, Functionaris Gegevensbescherming en senior adviseur 

informatiebeveiliging, risk en privacy 
• Walter van Wijk, Community manager privacy, Centrum 

Informatiebeveiliging en Privacybescherming. 
 
 
Privacy First organiseert de Nederlandse Privacy Awards in samenwerking met ECP, 
met steun van Molenaar & Plasman Solutions. 
 
 
Over Privacy First  
 
Privacy First is een onafhankelijke stichting met als doel het behoud en de 
bevordering van het recht op privacy, waaronder:  

•    Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

•     Bescherming van persoonsgegevens 

•    Vertrouwelijke communicatie 

•    Lichamelijke integriteit.  

  
Privacy First heeft als doel deze rechten op een gedegen manier te laten vastleggen in 
de wet en treedt hierin actief op in de vorm van politieke lobby, juridische actie en 
rechtszaken, advisering, campagnes en evenementen voor het grote publiek.  
 
 
 
Den Haag, 25 januari 2023; 13:00u.  

https://privacyawards.nl/
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