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Privacy beleid en 
gegevensbeschermingsbeleid 
Uitgangspunten 

• Delen van informatie doen we allemaal. Zo bouwen we relaties. We laten iets van ons 
zelf zien en de ander reageert daarop. Maar soms delen we informatie om een andere 
reden. Omdat we dat wettelijk verplicht zijn (bijv. als werknemer tijdig melden dat je 
zwanger bent) of omdat we vastlopen en hulp nodig hebben. Waar gaat onze informatie 
dan naartoe, wie komt het allemaal te weten en wat doet dat met onze relaties? Delen 
maakt kwetsbaar. Graag hebben we zelf de keus met wie we iets delen. Daarom willen 
we bij de Zorgnijverij zorgvuldig zijn. 

• We geven zoveel als mogelijk is de ruimte aan medewerker en aan cliënt, om zelf te 
bepalen welke informatie met wie wordt gedeeld. 

• En de informatie die is gedeeld, schermen we zo goed als we kunnen af voor degenen 
die geen noodzaak hebben om deze informatie tot zich te nemen. 

• Daarbij voldoen we aan de wettelijke vereisten rondom het beschermen van privacy van 
cliënt en medewerker. 

• Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens betreffende: 
A. Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt; 
B. Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken; 
C. Persoonsgegevens van cliënten waaruit religieuze of levensbeschouwelijke 

overtuigingen blijken; 
D. Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt; 
E. Genetische gegevens; 
F. Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon. 

• Wij verwerken wel bijzondere persoonsgegevens van cliënten betreffende: 
A. Gegevens over gezondheid, alleen voor zover dit noodzakelijk is met het oog 

op een goede begeleiding. 
B. Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, 

alleen voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een goede begeleiding. 
C. Strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of 

hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat 
gedrag, alleen voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een goede 
begeleiding. 

• Wij verwerken ook bijzondere persoonsgegevens van medewerkers betreffende: 



 

 
Versie 1.0 (augustus 2021) 
Auteur: Marije Goedhart 

 
Pagina 2 van 7 

 
 

 
A. Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen 

blijken, alleen voor zover dit noodzakelijk is met het oog op het waarborgen van 
de christelijke identiteit van de Zorgnijverij. 

• Volgens artikel 9, lid 1 (AVG) worden bijzondere persoonsgegevens alleen verwerkt 
vanuit de volgende grondslagen, waarbij  

A. Iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van 
zijn/haar persoonsgegevens;(toestemming uitwisseling informatiegegevens 
cliënten) 

B. De verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon. Dit op 
het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale 
beschermingsrecht; 

C.  De verwerking wordt gedaan door een stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, 
godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is. En die organisatie gegevens 
verwerkt in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende 
waarborgen; 

H.  De verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van geneeskunde aard. Dit 
mag alleen worden gedaan door iemand die onder beroepsgeheim staat (zoals 
opgenomen in WGBO).  
 

• Op grond van artikel 6, lid 1 (AVG) verwerken we daarnaast algemene 
persoonsgegevens zoals BSN, NAW etc. Dit alleen vanuit de grondslagen  

 
a. Toestemming van de betrokken persoon. (Toestemming uitwisseling 

informatiegegevens cliënten, toestemming gebruik naam en foto en 
tekstmedewerkers op informatiedragers zoals de website) 

b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 
overeenkomst (zorgovereenkomst, arbeidsovereenkomst) 

c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 
verplichting (Jeugdwet, WMO, WKKGZ) 

I. Bij het schenden van privacy van medewerker of cliënt door medewerker of 
cliënt, kunnen consequenties volgen zoals boete en/of opschorten/ontbinden 
arbeidsovereenkomst/ zorgovereenkomst. 

J. Zowel cliënten als medewerkers kunnen een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP).  
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K. Op grond van artikel 12,13,16,17 (AVG) hebben zowel 
cliënten als medewerkers recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen 
van alle geregistreerde gegevens met uitzondering van gegevens waarbij de 
privacy rechten dan wel andere juridische rechten van een ander persoon of 
van de Zorgnijverij kunnen worden geschaad. 

L. We hebben zowel organisatorische als technische maatregelen genomen om 
de persoonsgegevens te beveiligen. 

M. Technische maatregelen: 
 

a. Dossiervorming van de cliënten vindt alleen plaats binnen Carefriend; 
dit is een goed beveiligde Cloud oplossing, waar alleen medewerkers 
met eigen inlog in combinatie met een token toegang toe hebben; de 
informatie waartoe zij toegang hebben, is functie gebonden; Carefriend 
kent een eigen back-up systeem 

b. Dossiervorming van de personeelsleden vindt alleen plaats binnen de 
SharePoint; dit is een goed beveiligde Cloud oplossing, waar alleen 
medewerkers met eigen inlog in combinatie met een 
tweestapsverificatie toegang toe hebben; de informatie waartoe zij 
toegang hebben, is functie gebonden. 

c. De computers die eigendom zijn van de Zorgnijverij, beschikken over 
Windows met windows defender; met regelmaat wordt gecontroleerd 
op updates en ook updates van bijv. browsers worden regelmatig 
uitgevoerd 

d. De emailomgeving is beschermd door middel van een 
tweestapsverificatie. De emailomgeving is onderdeel van Microsoft 
Office 365. Het back-up proces door Microsoft is ingericht om zelf te 
kunnen gebruiken in geval van een calamiteit. Microsoft maakt elke 12 
uur een back-up en bewaart deze 14 dagen. 

e. Met de gemeente wordt gecommuniceerd via een beveiligde 
mailomgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘Zorgmail’, waarbij 
een mail wordt gestuurd in een afgesloten omgeving. De Zorgnijverij 
ontvangt via de gemeente een code om deze mail te openen.   

f. Met hoofdaannemers wordt gecommuniceerd via diverse kanalen. 
Vooralsnog wordt er veel gebruik gemaakt van de reguliere 
mailomgeving. Sommige hoofdaannemers communiceren via een 
beveiligde omgeving, zoals Zorgmail.  

g. Voor de cliënten met een WMO-indicatie wordt er gecommuniceerd 
met de gemeente via ‘Vecozo’. Dit is een beveiligd 
communicatieomgeving, waar voortdurend alles in het werk wordt 
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gesteld om privacygevoelige informatie zo goed 
mogelijk te beschermen. 

 
N. Organisatorische maatregelen: 

a. Abonnement bij Stichting Privacy zorg inclusief functionaris 
gegevensverwerking 

b. Gedragscode privacy  
c. Samenwerking met Qurentis & Carefriend, waarbij Qurentis voldoet 

aan de AVG-norm en hebben de certificaten NEN 7510:2017 en NEN-
ISO/IEC 27001:2017 ontvangen. Het hele Information Security 
Management System (ISMS) is kritisch onderzocht en beoordeeld. 
Onderdeel van deze audit bij Qurentis was een uitgebreid 
documentenonderzoek en ook werd ons bedrijf specifiek op de 
implementatie van de AVG beoordeeld. 

d. Geheimhoudingsverplichting in arbeidscontracten 
e. Register verwerking persoonsgegevens (waarin ook de 

bewaartermijnen zijn vastgelegd); bij de opstelling van dit register is 
gekeken op welke gebieden het aantal persoonsgegevens verminderd 
kan worden. 

f. Bij wijziging van het register wordt een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd. In de AVG zijn 
de minimale kenmerken van een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling beschreven (artikel 35, lid 7, 
en de overwegingen 84 en 90 AVG): - "een [...] beschrijving van de 
beoogde verwerkingen en de verwerkingsdoeleinden"; - "een 
beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de 
verwerkingen"; - "een beoordeling van de [...] risico's voor de rechten 
en vrijheden van betrokkenen"; - "de beoogde maatregelen om: o "de 
risico's aan te pakken"; o "aan te tonen dat aan deze verordening is 
voldaan". 

g. In de gedragscode en in de procedure Incidenten is opgenomen hoe 
wordt omgegaan met Datalekken. 

Cliënten 
Het privacy beleid voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers wordt vormgegeven via processen 
en protocollen.  

Daarom volstaan we met een verwijzing hiernaar. Het betreft de volgende documenten: 
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Kernprocessen 
O. Zorgproces 

a. Aanmelding en intake (stuurt het vroegtijdig verstrekken van 
informatiebrochure met daarin een paragraaf over dossier en privacy, 
verwijst naar diverse plaatsen van opslag van persoonsgegevens) 

b. Planning en Evaluatie (regelt bewaarplaats van dossiervorming, 
verwijst naar diverse plaatsen van opslag van persoonsgegevens) 

c. Uitvoering (regelt plaats van rapportage, setting van begeleiding) 
d. Cliëntadministratie; regelt beheer cliëntdossier 

P. Personeelsmanagement (regelt verstrekking huishoudelijk reglement, zaken 
rondom instroom en uitstroom zoals verstrekking van 
passen/sleutels/devices/inlogs) 

Procedures en protocollen 
Q. Medicatie (regelt bewaarplaats van medische informatie en de eisen rondom 

informatieoverdracht) 
R. Klachten (regelt bewaarplaats van dossiervorming, anonimisering van 

gegevens en maximale bewaartermijn) 
S. Incidenten (regelt bewaarplaats van dossiervorming, anonimisering van 

gegevens en maximale bewaartermijn, omgang met datalekken) 
T. Huiselijk geweld en kindermishandeling (regelt in welke gevallen de 

geheimhoudingsplicht op welke wijze mag worden doorbroken) 
U. Inzage, wijzigen en vernietigen dossier gegevens (regelt wanneer en hoe 

inzage, wijziging en vernietiging van gegevens gerealiseerd kan en mag 
worden) 

V. Proces inzage en vernietigingsregels 

Overige documenten 
W. Zorgovereenkomst (samenvatting van privacy afspraken) 
X. Contract medewerkers en vrijwilligers (regelt geheimhoudingsplicht) 
Y. Contracten leveranciers software waarin/mee persoonsgegevens verwerkt 

worden 
Z. Toestemmingsformulier uitwisseling gegevens (regelt toestemming van cliënt 

voor het uitwisselen van gegevens met specifiek benoemde instanties) 
AA. Infoboek De Zorgnijverij (bevat een paragraaf over; dossier en privacy als 

voorlichting over waar en hoe gegevens bewaard en beschermd worden, 
vertrouwenspersoon, geheimhoudingsplicht) 

BB. Huishoudelijk reglement (bevat verwijzingen naar alle documenten inzake 
privacy, bevat kantoorregels en de gedragscode; o.a. papiervernietiger, als 
medewerker bij cliënt is en telefonisch iets doorkrijgt over een andere cliënt en 
alleen aannemen buiten aanwezigheid van andere cliënt, wanneer 
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bekende/familielid van zorgverlener in zorg is 
bespreken met bestuurder, notulen en agenda waardevrij beschrijven en geen 
direct herleidbare persoonsgegevens in opnemen) 

Autorisaties  

Er zijn per medewerker gebruikersrechten toegekend voor het gebruik van software van de 
organisatie door middel van een wachtwoord. Het wachtwoord is persoonsgebonden en 
mag niet worden doorgegeven. Medewerkers mogen alleen die persoonsgegevens inzien 
die voor hun taakuitoefening noodzakelijk zijn. Back-up regeling - Er wordt dagelijks een 
back-up gemaakt van het automatiseringsprogramma zodat gegevens niet verloren gaan. 

Medewerkers 
Het privacy beleid voor medewerkers, stagiairs en vrijwilligers wordt vormgegeven via 
processen en protocollen en diverse andere documenten. Daarom volstaan we met een 
verwijzing hiernaar. Het betreft de volgende documenten: 

Kernprocessen 
CC. Administratie (specifiek; personeelsadministratie regelt beheer 

personeelsdossier, bewaarplaats en regels rondom kopie identiteitsdocument, 
werkwijze rondom VOG-verklaring) 

DD. Personeelsmanagement (regelt verstrekking huishoudelijk reglement, 
beveiliging en bewaartermijnen gegevens van sollicitanten, richtlijnen voor 
functioneringsgesprekken en opslag van informatie daaruit) 

Procedures en protocollen 
EE. Klachten (regelt bewaarplaats van dossiervorming, anonimisering van 

gegevens en maximale bewaartermijn) 
FF. Incidenten calamiteiten ongevallen (regelt bewaarplaats van dossiervorming, 

anonimisering van gegevens en maximale bewaartermijn) 
GG. Verzuim (richtlijnen voor ziek- en herstel meldingen) 

Overige documenten 
HH. Personeelshandboek (bevat verwijzingen naar alle documenten over privacy, 

bevat kantoorregels en de gedragscode) 
II. Zorgovereenkomst (schending privacy medewerker kan reden zijn tot 

beëindiging zorg) 

Achtergrondinformatie 
Gerelateerde wet- en regelgeving: 

- AVG 
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- Vrijstellingsbesluit WBP 
- Wet Gebruik BSN in de zorg 
- Uitvoeringsbesluit WKKGZ 3.1 en Jeugdwet 4.1.6 eis van VOG verklaring 
- Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst Burgerlijk Wetboek 7 afdeling 5 art 

446-468. 
- Beleidsregels Meldplicht Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, 

https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/stappen 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp243rev01_nl.pdf -> 
functionaris 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/wp248_rev.01_nl.pdf -> 
dpia/gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


