
PRIVACYREGLEMENT ZORGTUINDERIJ DE ES 
 
Het Privacyreglement beschrijft hoe Zorgtuinderij de Es met de persoonsgegevens omgaat 
van de deelnemers die zij begeleidt.  
  
Privacyreglement 
De zorgtuinderij begeleid deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens 
nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier 
aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals persoonsgegevens, indicatiebesluit, 
functioneringsplan, door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer 
aangeleverde documenten. Wanneer van belang, is bijvoorbeeld ook informatie over de 
gevolgde scholing en het arbeidsverleden in het dossier 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 ingevoerd. Dit 
dossier is ten alle tijden in te zien voor de deelnemer zelf (op aanvraag). Sinds 2018 werken 
we met het programma ONS om alle gegevens op te slaan. Dit programma hebben we via 
een abonnement via de inkooporganisatie SZZ; de Samenwerkende Zorgboeren Zuid. 
Wachtwoorden om in te loggen blijven strikt persoonlijk en geheim. Inloggen bij ONS vereist 
een veilige, zogenaamde 2-stap indentificatie (via een sms op je mobiel). Dit verlaagt de kans 
dat derden in kunnen loggen aanzienlijk. SZZ kan de gegevens inzien maar via een 
overeenkomst tussen SZZ en Zorgtuinderij de Es is bepaald dat wij verantwoordelijk blijven 
voor de gegevens en dat SZZ er niets mee mag doen zonder onze toestemming. Deze 
overeenkomst is beschikbaar. 
 
Toestemming geven 
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen 
zonder toestemming van de deelnemer.  
  
Rechten van deelnemers 
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling en verwijdering van de 
persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken 
kunnen zij dit aangeven. 
  
Wie heeft toegang tot het persoonsdossier? 
Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de 
zorgboerderij. Alleen de medewerkers van Zorgtuinderij de Es kunnen deze gegevens 
bewerken; Bart, Daniëlla, Angela en Pim. Angela alleen voor de ouderen en Pim alleen voor 
de groep psychiatrie. De stagiaires zorg gebruiken het account van Pim om het dossier bij te 
kunnen werken.  
 
Welke andere gegevens verzamelen wij? 
Nieuwsbrief; Wij versturen 4 keer per jaar een nieuwsbrief aan klanten, vrijwilligers, 
betrokkenen en geïnteresseerden. Dit doen wij via het programma Chimpmail en mensen 
kunnen zich ten alle tijden uitschrijven. 
Gegevens klanten en leveranciers; in ons boekhoudsysteem houden wij alle nodige gegevens 
bij. 



 
Datalek 
Bij een zogenaamd ‘data-lek’ zullen wij dit direct melden aan de relevante organisaties en 
betrokken personen. 
 


