
 
Vlaardingen, 29 juli 2021 

 
 
Betreft: verdachte mails vanuit collega's van UN1EK 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,   
 
 
Middels deze weg willen wij u op de hoogte stellen van een inbreuk op de beveiliging van de 
persoonsgegevens bij UN1EK onderwijs en opvang.  
 
Wij hebben geconstateerd dat er mogelijk sprake is geweest van onbedoelde toegang tot sommige 
mailboxen van de organisatie na het openen van een zogenaamd phishing mailbericht. Het is nog 
onduidelijk of er persoonsgegevens zijn buitgemaakt en om welke gegevens dit dan zou gaan.  
 
Het betreffende datalek kan leiden tot potentiële impact op uw persoonlijke levenssfeer. Om het 
risico zoveel mogelijk in te perken, lichten wij u middels deze e-mail in.   
 
Naar aanleiding van het datalek, kunt u mogelijk telefonisch, via WhatsApp, SMS en per e-mail 
(persoonlijk) benaderd worden met een verzoek om iets te betalen of in te loggen. De afzender zal 
zich daarbij voordoen als een bekende of een vertrouwde instantie. Mogelijk ook als een instantie 
waar u bij aangesloten bent. Ook kan een oplichter zich voordoen als u. Zo kunnen goederen worden 
besteld of abonnementen worden afgesloten, middels het gebruik van uw postcode, adres en 
geboortedatum of BSN.   
 
Om dit zo veel mogelijk te beperken hebben wij zelf een aantal maatregelen genomen en bevelen wij 
u aan om zelf ook een aantal maatregelen te nemen. UN1EK heeft na ontdekking van 
het datalek een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, desbetreffende mailaccounts 
zijn geblokkeerd en, medewerkers zijn geattendeerd op mogelijke phishing mail en alle medewerkers 
zijn gevraagd hun wachtwoorden te wijzigen. De organisatie 
overweegt multi factor authentication toe te passen. Dit is een methode om de authenticiteit van 
een gebruiker te verifiëren op meer dan één enkele manier. Bijvoorbeeld door naast een 
wachtwoord ook een code te gebruiken welke per SMS wordt verstuurd. Door meerdere factoren te 
combineren kan de beveiliging bij toegangscontrole worden aangescherpt.  
 
Ons advies is extra alert te zijn op oplichting via telefoon, post, e-mail, SMS en WhatsApp.  
 
Wij hopen u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben over dit datalek. Mocht u nog 
vragen hebben naar aanleiding van deze berichtgeving, of informatie willen delen over eventuele 
gevolgen die u waargenomen zou kunnen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via avg-
vragen@un1ek.nl.  
 
Wij werken continue aan het verbeteren van de beveiliging en het tegengaan van gevolgen van deze 
inbreuk. Onze excuses voor het ongemak dat u tot dusver hiervan heeft ondervonden.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Afdeling ICT UN1EK & Afdeling Kwaliteit UN1EK 


