
Privacyreglement 

Beschrijving privacyreglement
Het Privacyreglement schrijft voor hoe Zorgboerderij de Karrewielen met de persoonsgegevens omgaat van de 
cliënten die begeleiding krijgen en van stagiaires/(vrijwillig) personeel. Dit privacyreglement voldoet aan de eisen 
die gesteld worden vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De zorgboerderij begeleidt cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychische klachten middels 
dagbesteding en kortdurende logeeropvang. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig. Van elke 
cliënt is daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin zijn noodzakelijke gegevens als naam, adres en 
telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN, indicatiebesluit, overeenkomst beeld en geluid, 
dagbestedingsplan, en eventueel de door de cliënt zelf of door de vertegenwoordiger van de cliënt aangeleverde 
documenten opgenomen. 

Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te 
bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk, wordt verzameld en opgeborgen in een afgesloten 
dossierkast. 

Zorgboerderij de Karrewielen heeft nog geen (vrijwillig) personeel in (loon)dienst, maar is wel een plek voor 
stagiaires. Wanneer Zorgboerderij de Karrewielen gaat werken met (vrijwillig) personeel zal van hen een 
medewerkersdossier worden aangelegd. Hierin zullen de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en 
telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, BSN, arbeids-/vrijwilligersovereenkomst, en wanneer nodig een VOG
worden opgenomen. Wat stagiaires betreft worden de benodigde gegevens verzameld als naam, mailadres, 
verslagen van opdrachten en vorderingen van functioneren. Verder is er een stageovereenkomst van elke stagiair 
op het bedrijf aanwezig, deze bevat informatie als naam, adres, geboortedatum en stageperiode bij zorgboerderij 
de Karrewielen. Alle gegevens worden bewaard in een afgesloten dossierkast. 

Toestemming geven voor informatie-uitwisseling
Er wordt geen informatie over cliënten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen, zonder toestemming 
van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger. Aan de betrokkene wordt schriftelijk toestemming 
gevraagd om in overleg te kunnen treden en/of informatie uit te wisselen met instanties die de zorg fnancieren, 
beheren, en/of andere relevante instanties of personen, zoals wettelijk vertegenwoordiger, persoonlijk begeleider
vanuit de woonplek, of een andere dagbestedingsplek. Een kopie van deze schriftelijke toestemming wordt op 
verzoek meegezonden bij schriftelijke rapportages of bij een verzoek om inlichtingen betrefende een betrokkene.
Informatie uitwisselen met anderen gebeurt alleen met Stichting BEZINN via een beveiligde omgeving. Verder 
worden er geen privacy gevoelige gegevens via de mail uitgewisseld. 

Rechten: 
Cliënten en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, en eventueel toekomstig vrijwillig) personeel, hebben recht op 
inzage, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen dossier. Indien zij hier 
gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven bij de zorgboer. 

Beveiliging van gegevens
Op Zorgboerderij de Karrewielen worden de persoonlijke gegevens van de cliënten, stagiaires en eventueel 
toekomstig (vrijwilliger) personeel, in een daartoe geschikte afsluitbare kast en / of digitaal zo bewaard dat 
onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De laptop waarop privacy gevoelige informatie opgeslagen 
staat, is voorzien van een wachtwoord. 



Toegang tot het persoonlijke dossier
Het persoonlijke dossier is ten alle tijden in te zien door de cliënt zelf en/of diens wettelijk vertegenwoordiger (op 
aanvraag), de zorgboer, en eventueel toekomstig vast personeel. Wanneer het om de laatste gaat, dan zijn daar 
duidelijke afspraken over gemaakt m.b.t. het niet delen van de informatie met derden. Stagiaires en eventueel 
toekomstige vrijwilligers krijgen wanneer nodig alleen toegang tot informatie waar de naam van de cliënt is 
weggelaten en ook met hen worden afspraken gemaakt over de geheimhoudingsplicht.  

Geheimhoudingsplicht 
De informatie en kennis die de zorgboer, het eventueel toekomstige (vrijwillige) personeel en de stagiaires 
verkrijgen tijdens het werken met en voor de cliënten van de zorgboerderij, houden zij geheim. 


