
1 

                                                                                                  

 

Privacyreglement, mei 2018 
 

Dienstverlener :Bijstand naar Werk B.V. 
Adres :Postbus 170 
Woonplaats :5240 AD Rosmalen 
Registratie KvK :14103510 

 
 
Bijstand naar Werk B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een 
onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan 
wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante 
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Bijstand naar Werk B.V. doet er alles aan 
om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze 
van Bijstand naar Werk is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

 In bijlage A is omschreven op welke verwerking van gegevens het reglement van toepassing 
is. 

 Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het kunnen beschikken over gegevens 
die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van re-integratiewerkzaamheden; in het bijzonder 
het begeleiden en bemiddelen van cliënten (met een achterstand tot de arbeidsmarkt) naar 
betaald werk, het jobcoachen van cliënten tijdens werk en het begeleiden van cliënten op 
het gebied van sociale activering. 

 Persoonsgegevens worden zonder uw toestemming slechts verwerkt indien de 
gegevensverwerking noodzakelijk, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn voor de 
uitvoering van een re-integratietraject. Indien het een wettelijke plicht omvat of indien 
Bijstand naar Werk B.V. een gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens te verwerken. 

 De gegevens blijven bewaard zolang Bijstand naar Werk B.V. deze nodig heeft voor het 
realiseren van de doeleinden van het re-integratietraject. Binnen 24 maanden na het 
afronden van een traject zal een dossier worden vernietigd. Dit betreft enkel de gegevens 
die Bijstand naar Werk B.V. niet nodig heeft ten gevolge van wettelijke verplichtingen. 

 Bijstand naar Werk B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van 
cliënten en de door opdrachtgevers verstrekte gegevens ten behoeve waarvan Bijstand naar 
Werk B.V. werkzaamheden verricht. 

 Toegang tot de persoonsgegevens hebben medewerkers die bij Bijstand naar Werk B.V. in 
dienst zijn en zzp-ers die belast zijn met een deel van het traject. De cliënt zelf heeft toegang 
tot zijn of haar persoonsgegevens. Tevens hebben toegang tot de persoonsgegevens 
opdrachtgevers van Bijstand naar Werk B.V., indien en voor zoverre het persoonsgegevens 
betreffen waarvoor de opdrachtgever Bijstand naar Werk B.V. de opdracht heeft gegeven 
re- integratiewerkzaamheden te verrichten.  

 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden vindt enkel plaats, na schriftelijke 
toestemming van cliënt, behoudens verwerking welke noodzakelijk is om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen of uitvoering van de overeenkomst. 

 Personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zullen door Bijstand naar Werk B.V. 
verplicht worden tot geheimhouding van de persoonsgegevens, behoudens voor zover enig 
wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot 
mededeling voortvloeit. 

 Bijstand naar Werk heeft passende technische en organisatorische maatregelen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo maakt 
Bijstand naar Werk B.V. bijvoorbeeld gebruik van wachtwoordbeveiliging, worden dossiers 
bewaard in een afsluitbare dossierkast, worden op regelmatige basis back-ups gemaakt en  
wordt up-to-date virussoftware gebruikt.
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 De website van Bijstand naar Werk B.V. kan links naar andere websites bevatten. Deze 
Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Bijstand naar Werk B.V. Andere 
websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Bijstand naar Werk B.V. raadt u aan om 
voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die 
websites te raadplegen. 

 Bijstand naar Werk B.V. behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze 
Privacyverklaring te wijzigen. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze 
Privacyverklaring worden opgenomen. Bijstand naar Werk B.V. raadt u dan ook aan de 
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Bijstand naar Werk 
B.V. er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring 
is van kracht vanaf 25 mei 2018. 

 U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met ons delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in 
overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens 
met ons wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te 
overleggen. 

 Een cliënt heeft tijdens de looptijd van het traject het recht een verzoek in te dienen om zijn 
of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien een cliënt inzicht 
wil hebben in zijn of haar dossier, terwijl het traject al beëindigd is, kan hiervoor binnen een 
half jaar na afsluiten van het traject een afspraak worden gemaakt. Er kan een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering verstuurd worden naar onderstaande contactgegevens. 

 Aan inzage en afgifte kunnen kosten worden verbonden.  
 Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens, op onze website kunt u onze klachtenregeling vinden. Op grond van 
de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Bijstand naar Werk B.V. wilt 
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen via onderstaande contactgegevens:  
Verantwoordelijke: mevr. C. Ezerman 
E-mail:    info@bijstandnaarwerk.nl   
Telefoonnummer: 06 20 76 36 88 
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  BIJLAGE A 
 

Behorend bij het Privacyreglement van Bijstand naar Werk B.V. 
 

De registratie bevat per geregistreerde ten hoogste de volgende gegevens: 
 
Trajectgegevens 

1. Intern cliëntnummer 

2. Re-integratieprocedure (afspraken, type traject, doel, resultaat)  

3. Re-integratiebegeleider(s) 

4. Contactpersonen 

5. Contactmomenten 

6. Locatiegegevens  

 

Naam en contactgegevens 

1.   Voornamen, roepnaam en achternamen 

2.  Adres en huisnummer, postcode en woonplaats 

3.  Telefoonnummers en emailadres, adres 

 

Persoonsgegevens 

1.  Geboortedatum en –plaats 

2. Geslacht 

3.  Nationaliteit 

4. Burgerlijke staat 

5. Gezinssamenstelling 

6. Aantal financieel afhankelijke kinderen 

7. Identificatiegegevens, ID-nummer, BSN-nummer, verblijfsvergunning 

 

Arbeidsverleden en opleidingsgegevens 

7. Gegevens van (voormalige) uitkeringsinstanties 

8. Opleiding / scholing/ training 

9. Diploma’s / certificaten 

10. Functie 

11. Beroep en/of wensberoep 

12. Gegevens over eerdere dienstbetrekkingen 

13. Omvang van beschikbaarheid voor arbeid 

14. Mobiliteit 

15. Mate van arbeids(on)geschiktheid / belastbaarheidsprofiel/ FML 

16. Plaatsingsovereenkomsten 

17. Arbeidsovereenkomsten 

18. Werkweigeringen 

 

Plaatsingsgegevens 

1. Salaris 

2. Functie 

3. Omvang, begin en einde dienstverband / proefplaatsing / werkervaring / vrijwilligerswerk 

4. Ziekteverzuim 

 

Overige op de persoon betrekking hebbende gegevens voor zover van toepassing 

1. Beveiligingsgegevens van vacaturesites (inloggegevens, wachtwoord) 

2.  Medische gegevens m.b.t. de mate van arbeids(on)geschiktheid / belastbaarheidsprofiel / arbo-

rapportage / FML / datum eerste ziekmelding / gegevens over WIA  

3. Gegevens betreffende de medische behandeling, voor zover van belang voor het aangaan of 

continueren van een dienstverband of traject. 

4. Gegevens en beslissingen in gerechtelijke procedures 
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5. De uitslag van een onderzoek voor een verklaring omtrent gedrag en voor zover deze verklaring 

niet kan worden afgegeven, de redenen die tot het niet afgeven van bedoelde verklaring hebben 

geleid. 

6. Correspondentie  

7. Rapportages 

8. Gespreksnotities  

9. Algeheel functioneren van de deelnemer 

10. Documenten upload (niet gespecificeerde gegevens) 

11. E-mail (niet gespecificeerde gegevens) 

12. Cijferlijsten / toetsen  
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