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Privacyreglement De Ambulante Coach     

 
 

De privacyregels (samenvatting)  

 
Op basis van dit reglement zijn enkele regels opgesteld om de privacy van klanten en 

personeel te waarborgen. 

 1. Dossiers (medewerkers en klanten) worden goed op orde gehouden;  

 2. Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere 

doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.  

3. Gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

 4. Er wordt geen vertrouwelijke klantinformatie verspreid of ingezien door derden zonder 

toestemming van de klant, tenzij de veiligheid in het geding is.  

 5. Ook wanneer er toestemming is gegeven door de betrokkene om vertrouwelijke 

informatie te versturen of in te zien, mag deze informatie niet onbeveiligd worden verstuurd 

via de externe e-mail;  

6. Het klantdossier wordt minimaal 20 jaar na afsluiten bewaard tenzij het in het kader van 

goed hulpverlenerschap nodig is het dossier langer te bewaren.  

7. Wachtwoorden zijn persoonlijk en worden dus niet aan derden verstrekt.  

8. Betrokkenen hebben het recht te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden. 

Ook heeft betrokkene recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die 

gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 

 

Binnen de Jeugdzorg zijn er een aantal wetten die belangrijk zijn in het kader van privacy, 

namelijk de Jeugdwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit 

regelement is gebaseerd op deze wetgeving.  
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1.0 Begrippenlijst 

 
1) Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon. 

2) Gezondheidsgegevens; Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben 

op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokken.  

3) Verwerking van persoonsgegevens; Elke handeling of elk geheel van handelingen 

met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 

verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 

afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.  

4) Verstrekken van persoonsgegevens; Het bekend maken of ter beschikking stellen 

van gegevens.  

5) Verzamelen van persoonsgegevens; Het verkrijgen van persoonsgegevens.  

6) Bestand; Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel 

van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een geografisch of functioneel 

bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op 

verschillende personen.  

7) Verantwoordelijke; De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het 

bestuursorgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor 

de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Bij De Zorgcoach is de 

hoofdbehandelaar de eindverantwoordelijke voor het klantdossier.  

8) Verwerker; Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens 

verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. 

9) Betrokkene; Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn 

vertegenwoordiger.  

10) Derde; Iedereen, behalve: de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, of een 

persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker 

gemachtigd is om persoonsgegeven te verwerken.  

11) Toestemming van de betrokkene; Elke vrije, specifieke en op informatie berustende 

wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende 

persoonsgegevens worden verwerkt.  

12) Autoriteit Persoonsgegevens; Het College dat tot taak heeft toe te zien op de 

verwerking van persoonsgegevens. 

 

2.0  Relevantie 
Dit document is van toepassing op;  

- Alle geautomatiseerde persoonsgegevens die verwerkt worden binnen De Ambulante 

Coach en; 

- Alle niet geautomatiseerde persoonsgegevens die verwerkt zijn in een bestand 

binnen De Ambulante Coach 

 

 

3.0  Doel privacyreglement 

Het doel van de privacyreglement is het vorm gegeven en vastleggen op welke wijze De 

Ambulante Coach de wetgeving AVG implementeert binnen de organisatie.  
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4.0 Verwerking persoonsgegevens 

Om gegevens conform relevante wetgeving vast te leggen, dient De Ambulante Coach zich 

te houden aan de volgende voorwaarden: 

- Persoonsgegevens worden conform wetgeving en dit document verwerkt 

- Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze zijn 

verkregen 

- Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien dit noodzakelijk is 

- Betrokkenen heeft toestemming gegeven voor het verwerken van de 

persoonsgegevens 

- De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen De 

Ambulante Coach en betrokkenen 

 

 

5.0 Geheimhoudingsplicht 

Alle medewerpers en/of zzp’ers van De Ambulante Coach hebben een 

geheimhoudingsplicht. Van deze geheimhoudingsplicht kan afgeweken worden indien de 

veiligheid in het geding is of in geval de wet dit voorschrijft.  

De gegevens die verwerkt worden, worden alleen verwerkt door de gene die hiervoor 

bevoegd zijn.  

 

 

6.0  Bewaartermijn persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel te behalen 

waarvoor deze gegevens verzameld zijn. Uitzondering hier op is het anonimiseren van 

gegevens. In dit geval kunnen de gegevens langer bewaard blijven en kunnen de gegevens 

gebruikt worden voor statistische verwerkingen of wetenschappelijk onderzoek.   

Bewaartermijn van de persoonsgegevens is minimaal 20 jaar na afloop van de zorg. Of 

langer als dit nodig is voor de hulpverlening.  

 

 

7.0  Klachten 
In het geval dat betrokkenen van mening is dat de privacyreglement niet nageleefd word, kan 

betrokkenen een klacht indienen. Raadpleeg de klachtenregeling voor indienen en 

afhandelen van klachten.  

 

 

8.0  Rechten van betrokkenen 
De Ambulante Coach is verplicht om betrokkenen te vermelden waarvoor de 

persoonsgegevens gebruikt worden. In alle gevallen zal dit zijn om een dossier aan te 

maken. Indien de gegevens voor andere doeleinden gebruikt worden, zal de client hiervan 

expliciet op de hoogte gesteld worden.  

 

 

9.0  Recht op inzage 
De betrokkene heeft het recht tot inzage in zijn dossier. Dit geldt uitsluitend voor het deel van 

het dossier dat betrekking heeft op de betrokkene. De Ambulante Coach werkt met Cliendo. 

Dit systeem biedt betrokkenen om online hun dossier in te zien.  
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Indien betrokkenen het dossier op papier wenst te krijgen, dient De Ambulante Coach dit 

binnen 4 weken te faciliteren. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook in dit geval, krijgt 

betrokkenen alleen dat deel van de gegevens dat betrekking heeft op betrokkene.  

 

10.0 Recht op afscherming, aanvulling en correctie van opgenomen gegevens 

Betrokkene heeft het recht om de opgenomen persoonsgegevens aan te vullen. Dit deel van 

de gegevens zal duidelijk omschreven worden als mening van betrokkene. Inhoudelijke 

informatie zal niet, op verzoek van betrokkene, aangepast worden. Uitzondering hier op zijn 

feitelijke onjuistheden. Indien dit het geval is, zullen deze gegevens aangepast worden. In 

alle gevallen dient De Ambulante Coach binnen 4 weken betrokkene te voorzien van een 

schriftelijke reactie.  

 

 

11.0 Vertegenwoordiging  

Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijke gezag 

uitoefenen, dan wel de voogd op in plaats van de betrokkene. Hetzelfde geldt voor de 

betrokkene die de leeftijd heeft van twaalf tot achttien jaar en niet in staat kan worden geacht 

tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.  

 

Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een 

redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of 

voogd op.  

Een betrokkene van zestien jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn 

belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen.  

 

Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een 

redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als 

vertegenwoordiger voor hem op: indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve 

van hem het mentorschap is ingesteld; de curator of mentor. indien de betrokkene deze 

schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijke gemachtigde. indien de persoonlijke 

gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of andere levensgezel van de 

betrokkene. indien deze persoon dat niet wenst of ontbreekt; een kind, broer of zus van de 

betrokkene. 

 

 

12.0 Informatie uitwisselen 

Bij het uitwisselen van informatie is toestemming vereist van de gene waarop de informatie 

betrekking heeft. Uitzonderingen hierop zijn wettelijk bepaald. Toestemming word aan 

betrokkene gevraagd middels een toestemmingsformulier. In hoofdstuk 11 van dit document 

is te lezen wie toestemming dient te geven voor het uitwisselen van informatie.  

Indien het uitwisselen van informatie verloopt via de mail, dan dient er gebruik gemaakt te 

worden van het Outlook account dat is gekoppeld aan De Ambulante Coach. Het mailverkeer 

vanuit deze app is beveiligd en voldoet aan de vereisten die gesteld zijn binnen de AVG 

wetgeving. Indien nodig kan er een versleutelde mail verzonden worden.  

 

 


