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Privacyverklaring 
 
 
 
Deze privacyverklaring informeert hoe Zorgboerderij de Bult omgaat met de verzamelde persoonsgegevens van 
de deelnemers die zij begeleidt. 
 
 
Privacyverklaring 
Op Zorgboerderij De Bult worden deelnemers begeleid. Om dit goed te kunnen doen, zijn gegevens nodig van de 
deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een dossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens 
zoals naam, adres, telefoonnummer, contactpersonen, indicatiebesluit, overdracht gegevens, correspondentie 
(met derden), facturen, diagnoses, rapportage van derden over de deelnemer en dergelijke. Persoonlijke 
afspraken worden vastgelegd in de zorgovereenkomst en in begeleidingsplannen. Ook worden afspraken 
genoemd in de algemene overdrachtsmap, als het bijvoorbeeld gaat over de omgang met machines. 
In het dossier wordt alle informatie opgenomen die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te 
begeleiden (bij het wonen) en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk. Ook kunnen de 
gegevens nodig zijn voor een goed multidisciplinair overleg. Het dossier is te allen tijde in te zien door de 
deelnemer zelf en zijn/haar vertegenwoordigers, alsmede door begeleiders van de Bult.  
Zorgboerderij de Bult verzamelt, bewerkt en bewaart alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. 
Middels het tekenen van de zorgovereenkomst geeft men aan akkoord te gaan met het privacybeleid van 
Zorgboerderij de Bult. 
 
 
Informatieverstrekking aan derden 
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming 
van de deelnemer en/of vertegenwoordigers. Wel maken we bij De Bult soms de keuze om af te wijken van de 
geldende AVG regels. Dit in het kader van begeleiding of omdat dit beter past bij de manier waarop wij omgaan 
met elkaar en rekening houden met ieders specifieke behoeftes.  
Een voorbeeld hiervan is het werken met picto’s en foto’s van begeleiders en deelnemers, zodat gezichten en 
bijbehorende namen bekend zijn. Deze foto’s hangen om deze reden dan ook in de gezamenlijke huiskamer.  
Ook een aanwezigheidsbord met daarop de namen van degene die die dag aanwezig is, is hier een voorbeeld 
van. 
Met het sturen van een mail naar kinderen die een weekend komen logeren, met daarin de namen van de 
medeloge ‘s van dat weekend, maken we een bewuste keuze om kinderen de kans te geven zich voor te 
bereiden op met wie zij het weekend zullen doorbrengen. We merken dat dit voor sommige van onze deelnemers 
nodig is om met een rustig en veilig gevoel een start te maken in een logeerweekend. Met het tekenen van de 
zorgovereenkomst, geeft de deelnemer (of vertegenwoordiger daarvan) toestemming aan deze manier van 
werken. 
 
 
Rechten deelnemer 
Deelnemers hebben recht op inzage, correctiewijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde 
persoonsgegevens in het dossier en het recht om toestemming in te trekken. Indien zij hier gebruik van wensen 
te maken, kunnen zij dit schriftelijk aangeven bij Harriët.  
Het is niet mogelijk documenten uit het dossier mee te nemen, waardoor het dossier van de Bult niet meer 
compleet is. Wel is het mogelijk documenten te kopiëren. Een weigering op het verzoek van een deelnemer wordt 
door Harriët gemotiveerd middels een schrijven. 
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Toegang dossier 
Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemers in de dossierkast bewaard. Alleen 
begeleiders hebben toegang tot de dossierkast. De begeleiders mogen de persoonsgegevens van de 
deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. Voor stagiaires geldt dat er recht op 
inzage of inlezen is voor zover dit als doel heeft een bijdrage te leveren aan een stagedoel of een 
schoolopdracht. 
 
 
Cliëntenbeheersysteem 
Er is een digitaal systeem beschikbaar waarin (gedeeltes) van de cliënten dossiers zijn opgeslagen. Hiervoor 
hebben begeleiders een wachtwoord nodig om in te kunnen loggen. De digitale omgeving op de zorgboerderij is 
tevens beveiligd met wachtwoorden welke alleen bekend zijn bij de begeleiders.  
Uitgaande mailberichten met hierin persoonlijke gegevens worden versleuteld verstuurd. 
 
 
Bewaartermijn 
De zorgboerderij is verplicht het dossier 15 jaar lang te bewaren nadat een deelnemer is vertrokken. Dit staat 
vastgesteld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Na 15 jaar wordt het dossier 
vernietigd, tenzij er redenen zijn om ze langer te bewaren (artikelen WGBO 7: 456, 455, 454 BW, HKZ 1.5.2. pg 
36 en 2.1.5. pg 44). 
 
 
Vragen en/of klachten privacybeleid 
Deze privacyverklaring is een samenvatting van het privacybeleid, zoals dit gevoerd wordt op Zorgboerderij de 
Bult. 
Voor vragen en/of klachten over het privacy beleid van Zorgboerderij de Bult kan men terecht bij zorgboerin 
Harriët Knoef-Hiddink (0575-451305) of via mail: info@zorgboerderijdebult.nl. 
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