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Inleiding: 
Medewerkers van ‘De Stal’ zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in 
aanraking komen met informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Het is verplicht deze 
informatie te allen tijde geheim te houden. 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens regelt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met 
privégegevens. Dat geldt ook voor ‘De Stal’. In het algemeen kun je stellen dat hulpvragen 
maximaal vijf jaar worden bewaard gerekend vanaf het moment van uitschrijving. 
Doorlopende hulpvragen worden wel bewaard. De rest wordt vernietigd. De zorgcoördinator 
is verantwoordelijk voor het op tijd vernietigen van deze gegevens. Dit geldt voor gegevens 
op papier, ontvangen en verzonden e-mails en andere digitale bestanden.  

Bij de intake wordt de hulpvrager duidelijk uitgelegd, dat antwoorden op gestelde vragen 
worden ingevuld op een aanmeldformulier dat doorgestuurd wordt naar de zorgcoördinator. 
Er worden niet meer gegevens verzameld en opgeschreven dan strikt noodzakelijk voor het 
correct uitvoeren en beoordelen van de hulpvraag en gegevens worden niet gedeeld met 
derden tenzij strikt noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de hulpvraag. Gegevens zijn 
niet toegankelijk en niet bereikbaar voor derden (worden afgesloten bewaard).  

Inhoudsopgave:  
Hoofdstuk 1. Cliëntsysteem  
  1.1 Beoogd resultaat 
  1.2 Verantwoordelijke functionarissen 
  1.3 Uitvoering en middelen 
  1.4 Context 

 
Hoofdstuk 2. Privacyformulier 
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Hoofdstuk 1: Cliëntsysteem 
 
Om aan cliënten goede dienstverlening te bieden moeten gegevens van de cliënt worden 
geadministreerd. ‘De Stal’ voert daartoe een cliëntsysteem dat bestaat uit de volgende 
onderdelen:  
 
1. De cliëntadministratie 

Hierin worden basisgegevens vastgelegd zoals naam, adres, woonplaats, leeftijd en 
contactgegevens.  

2. De product - en debiteurenadministratie 
Hierin zijn opgenomen het zorgarrangement van de cliënt, de aard en omvang van de 
geleverde zorg, alsmede declaratiegegevens.  

3. Het zorgdossier 
Hierin worden gegevens opgenomen die van belang zijn voor de uitvoering van een 
goede (multidisciplinaire) dienstverlening.  

 
Daarnaast beheert ‘De Stal’ een zorgcliëntenarchief. Dit bevat de zorgovereenkomst en 
correspondentie met de cliënt. 
 
Behalve het vastleggen en bewaren van gegevens vergt een goede dienstverlening 
communicatie over de cliënt. Begeleiders informeren elkaar en vertegenwoordigers van de 
cliënt over relevante gebeurtenissen, wisselen standpunten uit over de ingeschatte 
zorgbehoefte en noodzakelijke zorgdoelen en zorgacties.  
 
1.1 Beoogd resultaat  
 De cliënt of diens vertegenwoordiger is ervan op de hoogte dat er gegevens worden 

vastgelegd, waarom dit gebeurt en welke gegevens dit zijn en kent zijn of haar rechten. 
 Er worden geen andere gegevens vastgelegd dan voor de in de motivering aangegeven 

doelen. 
 Gegevens zijn relevant en waarheidgetrouw.  
 Alleen bevoegde personen hebben toegang tot de voor hen relevante cliëntgegevens. 
 Er wordt zorgvuldig over de cliënt gecommuniceerd.  

 
1.2 Verantwoordelijke functionarissen  
 De begeleider die gegevens vastlegt in het zorgdossier. 
 De begeleider die verantwoordelijk is voor de realisatie van zorgarrangementen met 

cliënten die behoren tot diens organisatorische eenheid. 
 De  coördinator van ‘De Stal’, die de cliënt en diens vertegenwoordiger voorafgaande aan 

het aangaan van een zorgovereenkomst informeert over het privacybeleid. 
 De medewerker registratie die persoonsgegevens vastlegt en de zorgarrangementen en 

productie administreert en het archief beheert.  
 

1.3 Uitvoering en middelen  
 Voorafgaande aan het sluiten van een zorgovereenkomst informeert de begeleider de 

cliënt of diens vertegenwoordiger over het gegeven dat ‘De Stal’ een cliëntsysteem voert 
met het digitaal zorgdossier als onderdeel, waarin het zorgplan is opgenomen. De cliënt 
wordt tevens geïnformeerd over zijn haar rechten t.a.v. het cliëntsysteem. 

 De medewerker registratie legt de registratie in de cliëntadministratie persoonsgegevens 
vast van de cliënten, die te kennen hebben gegeven serieus een zorgrelatie met ‘De Stal’ 
te overwegen. De medewerker registratie behandelt deze gegevens vertrouwelijk. Deze 
gegevens zullen in eerste instantie worden gebruikt door medewerkers die een offerte of 
een contract moeten opmaken.  

 In de Algemene Voorwaarden zijn de rechten van cliënt of diens vertegenwoordiger ten 
aanzien van cliëntgegevens opgenomen. Het gaat daarbij om inzage, correctie, 
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aanvulling, verwijdering, afscherming, vernietiging, verwijdering en het verkrijgen van een 
afschrift. De Algemene Voorwaarden vormen een geheel met het zorgcontract. De 
vertegenwoordiger heeft inzage in de volgende vastgelegde gegevens: het 
zorgarrangement, de zorgbehoefte (cliëntprofiel), doelstellingen, acties, het 
weekprogramma, de bijzonderheden die begeleiders met elkaar uitwisselen en de 
periodieke voortgangsrapportages.  

 Begeleiders die een zorgtaak jegens de cliënt verrichten zijn bevoegd om het zorgdossier 
van de cliënt te raadplegen en daarin gegevens vast te leggen.  

 Begeleiders leggen in het zorgdossier uitsluitend gegevens vast die noodzakelijk zijn voor 
een goede uitvoering van de zorgverlening. Daarnaast vervaardigen zij gegevens ter 
verantwoording van een goede zorg en het professionele gehalte daarvan jegens de cliënt 
of diens vertegenwoordiger of jegens bevoegde controlerende instanties. De gegevens 
dienen dus relevant te zijn (bijdragen aan het doel van de zorgverlening) en te voldoen 
aan professionele standaarden en uiteraard waarheidsgetrouw te zijn. 

 Begeleiders zijn bevoegd zonder toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger 
gegevens te verstrekken aan niet in dienst van ‘De Stal’ zijnde zorgverleners, die ook een 
zorgtaak jegens de cliënt verrichten of aan bevoegde instanties die toezicht houden op de 
kwaliteit van de zorg.  

 Begeleiders communiceren over de cliënt uitsluitend met anderen die een zorgtaak jegens 
de cliënt verrichten, voor zover dit voor een eenduidige begeleiding van de cliënt en voor 
een multidisciplinaire samenwerking verreist is. Zij doen dit met respect voor de eigenheid 
van de cliënt en onthouden zich van waardeoordelen die buiten hun professionele domein 
vallen.  

 Leidinggevenden zijn voor hun organisatorische eenheid bevoegd om het zorgdossier van 
de cliënt in te zien en daartoe de kwaliteit van de zorg en van het dossier te bewaken. Zij 
zijn niet bevoegd om gegevens te vervaardigen, indien zij geen zorgtaak jegens de cliënt 
verrichten. Om het dossier in te zien moeten zij de aan hen verstrekte identificatie – en 
autorisatiegegevens aan het zorgdossier kenbaar maken.  

 Begeleiders communiceren met de vertegenwoordiger van de cliënt over het zorgplan, de 
uitvoering en de evaluatie van de zorg.  

 De medewerker registratie is bevoegd in verband met declaraties aan betalende 
instanties gegevens te verstrekken inzake aard en omvang van de geleverde zorg. 

 Bij de beëindiging van de zorgrelatie worden het zorgdossier en de inhoud van het 
cliëntenarchief van betreffende cliënt na 5 jaar na de beëindigingdatum verwijderd. 
Overige gegevens die van financiële aard zijn worden bewaard.  

   
1.4 Context  

egevens is van toepassing.  
 

 1 tot en met 3 zijn van digitale aard; het 
cliëntenarchief is een papieren administratie.  
 
Hoofdstuk 2: Privacyformulier 
Het privacy formulier dient tijdens de intake meegegeven te worden, samen met de 
Algemene Voorwaarden van ‘De Stal’. Deze dient voor gezien getekend te worden door de 
vertegenwoordiger van de cliënt.  
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Privacyformulier ‘De Stal’ 

Versie 0.1 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-02-2012. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Via dit formulier laten we u weten welke 
gegevens we verzamelen als u onze diensten gebruikt en waarom we deze gegevens 
verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken. 

‘De Stal’ respecteert de privacy van alle cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De 
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ‘De Stal’.  

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende 
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ‘De Stal’.  

Verslagen, gespreksdocumentatie ed.  

Wij verzamelen gegevens om zo een beter inzicht te krijgen in onze cliënten, zodat wij onze 
diensten hierop kunnen afstemmen. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden 
gebruikt, tenzij hiervoor door u toestemming is gegeven. 

Foto’s en filmmateriaal 

Foto- en filmmateriaal wordt binnen De Stal alleen gebruikt voor de persoonlijke map van de 
deelnemende kinderen. Indien cliënten met eigen materialen opnames maken, zijn wij 
hiervoor niet aansprakelijk. In het geval van het delen van foto’s uit begeleidingen, verwacht 
De Stal dat de (ouders/verzorgers van) cliënten zorgvuldig omgaan met dit materiaal m.b.t. 
privacy van andere deelnemers. De verstrekte foto’s/filmmaterialen dienen niet zonder 
toestemming van degenen die erop voorkomen verspreid te worden via enig (media)kanaal.  

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen. 
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Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern 
gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens 
te respecteren. 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten van ‘De Stal’. Eventuele aanpassingen 
en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom 
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u 
contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Zorgafdeling ‘De Stal’ 
Goyergracht-zuid 3a, 3755 MX Eemnes 
035-5380061 
info@natuurlijkbegeleiden.nl 

 

Getekend voor gezien:      Datum: 

Naam vertegenwoordiger: 
  

 

………………………….. 
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