
 

 

 

 

 

 

 

 
Beschrijving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van zorgboerderij Re-turn te Bennekom. 

 

In het kader van de privacy hebben wij te maken met: 

De AVG-Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

AVG gaat over de “bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 

en betreft het vrije verkeer van deze gegevens”.  

De AVG is in mei 2016 in werking getreden en per 25 mei 2018 verplicht gesteld. 

 

De AVG sluit aan op ons privacyreglement. Dit kunt u onderaan deze beschrijving vinden. 

Hierin is ondermeer geregeld: 

- wie toegang heeft tot persoonlijke gegevens 

- hoe lang gegevens worden bewaard 

- aan wie gegevens worden verstrekt 

- hoe gegevens worden beveiligd 

 

Verder is in het reglement geregeld: 

- Re-turn neemt niet meer gegevens over u op dan strikt noodzakelijk 

- Re-turn gaat vertrouwelijk met uw gegevens om 

- Alleen degene die betrokken zijn bij uw deelname op de zorgboerderij zijn op de hoogte van uw situatie 

- Re-turn verstrekt geen informatie aan anderen 

- Re-turn kan verzocht worden gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

 

Toegang tot uw gegevens: 

Cliënten: 

Gegevens worden door de zorgboer vastgelegd in een dossier. Dit dossier bevat gegevens over de diagnostiek 

van de deelnemer. Er worden gegevens bewaard rondom zorgafspraken, zorgindicatie en wettelijke 

vertegenwoordiging.  Een zorgplan is een belangrijk onderdeel. Er worden begeleidingsafspraken en 

doelstellingen in vastgelegd. Deze worden regelmatig bijgewerkt en besproken door de zorgboer met de 

deelnemer en vertegenwoordiger. 

Deze gegevens zijn nodig en wettelijk verplicht om de juiste dagbesteding te kunnen bieden. De zorgboer heeft 

toegang tot deze gegevens en de deelnemer mag zijn persoonlijk dossier inzien na toestemming van de zorgboer. 

De mogelijkheid tot verbeteren en aanvullen van het dossier bestaat altijd. Ieder jaar wordt het actuele zorgplan 

verstrekt waarin alle gegevens ter controle worden voorgelegd. 

 

Medewerkers: 

Voor evt. medewerkers op onze zorgboerderij is het verplicht om een overeenkomst, evt. kopie van diploma’s 

en functioneringsgesprekken te bewaren. 

 

Bewaartermijn: 

Gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. De algemeen wettelijke termijn van 

zorginhoudelijke gegevens is vijftien jaar. 

 

Verstrekken van gegevens: 

Indien de betrokken deelnemer/vertegenwoordiger het daarmee eens is worden, voor zover dit relevant is voor 

het voortzetten van de dagbesteding, gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Voor iedere uitwisseling van 

gegevens wordt om toestemming gevraagd. 

 

Familieleden: 

Gegevens worden enkel verstrekt aan familieleden als daar toestemming voor gegeven is door een wettelijk 

vertegenwoordiger of handelingsbekwame deelnemer. Als familieleden aanwezig zijn tijdens bijv. een 



zorgplangesprek, wordt er vanuit gegaan dat de informatie die hier wordt verstrekt, gedeeld mag worden met de 

aanwezigen, tenzij anders is vastgelegd. 

 

Beveiliging van gegevens: 

Zorgboerderij Re-turn zorgt ervoor dat de dossiers veilig worden opgeborgen in een afgesloten kluis in een 

afgesloten kantoor. Re-turn zorgt ervoor dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen 

komen. Dit geldt voor de papieren dossiers. Digitale dossiervorming gebeurt weinig tot niet bij Re-turn. 

Gegevens die digitaal bewaard worden staan op een computer die niet in de zorgboerderij staat maar in het 

woonhuis en deze is alleen toegankelijk voor de zorgboer. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord. 

 

 

Meldplicht datalekken: 

Als er iets mis gaat, bijvoorbeeld een datalek, of een onbevoegde heeft inzicht gehad in persoonlijke gegevens 

moet dit direct worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het meldloket datalekken. De 

zorgboer dient ook de betrokken persoon in te lichten mocht dit zich voordoen. 

 

Rechten van deelnemers: 

Als er iets niet naar tevredenheid is georganiseerd of er zijn twijfels rondom beleid of gegevensbescherming 

en/of de naleving hiervan, dan kan er bezwaar of een klacht worden ingediend. De gegevens en uitleg hierover 

zijn op onze website te vinden.  

Deelnemers hadden al het recht om de zorgboerderij te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen. Nu kunnen 

deelnemers eisen dat de zorgboerderij ook deze verwijdering doorgeeft aan andere organisaties die evt. deze 

gegevens van de zorgboerderij hebben ontvangen (recht op vergetelheid) 

Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens zelf te ontvangen zodat ze deze gegevens zelf door 

kunnen sturen naar een evt. andere organisatie (het recht op dataportabiliteit)  

 

Beveiliging van e-mails met persoonlijke gegevens: 

Zorgboerderij Re-turn werkt zoveel mogelijk via het beveiligde berichtenverkeer van VeCoZo, met name 

rondom de zorgadministratie. Vertrouwelijke gegevens versturen wij alleen na schriftelijke toestemming van de 

betrokken deelnemer. 

 

 

 

Hieronder een beschrijving van het privacyreglement dat voorheen gehanteerd werd door zorgboerderij Re-turn 

  

Privacyreglement: 

Het privacyreglement schrijft voor hoe jeugdzorgboerderij Re-turn met de persoonsgegevens omgaat van de 

deelnemers die zij begeleidt. 

 

Privacyreglement: 

De zorgboerderij begeleidt deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig   van  de 

deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonlijk dossier aangelegd. Hier staan de noodzakelijke 

gegevens in waaronder naam, adres, telefoonnummer, BSNummer, kopie zorgpas, kopie WA verzekering, evt. 

medicatiepaspoort,  begeleidingsplan, indicatiebesluit. Alle informatie die nodig is om iemand optimaal 

dagbesteding te kunnen bieden. Dit dossier is ten alle tijden in te zien door de deelnemer zelf (op aanvraag bij de 

zorgboer) en uitsluitend voor de zorgboer, die ook de zorgovereenkomst meegetekend heeft. 

 

Toestemming geven: 

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming 

van de deelnemer. 

 

Rechten van de deelnemers: 

Deelnemers hebben recht op inzage, correcte wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde 

persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Als zij hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit (met een 

geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de zorgboer. 

 

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier: 

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemers in een afgesloten kantoor, in een 

afgesloten kast bewaard, zodat onbevoegden hier geen toegang toe hebben.  Deze dossiers zijn alleen 

toegankelijk voor de zorgboer. 



 

 

 
Zorgboerderij Re-turn 

Dickenesweg 6 

6721 MZ  Bennekom 

 

 
 Handtekening deelnemer                                        Hantekening wettelijk vertegenwoordiger: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


