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Privacyreglement 
 

Artikel 1 Begrippen 
1. Senzer: organisatie gericht op re-integratie, detachering en dienstverlening, die personen met 

een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk, zodat zij (blijvend) deel kunnen 

nemen aan het (gesubsidieerde) arbeidsproces. 

2. Registratie: de verzameling persoonsgegevens die genoemd zijn in artikel 4 van dit reglement. 

3. Dossier: het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die 

deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van dit reglement. De dossiers 

bestaan uit een fysiek en een elektronisch gedeelte. 

4. Verantwoordelijke: Senzer, te dezen vertegenwoordigd door de Algemeen directeur. Deze stelt 

het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. 

5. Verwerken: alle handelingen met persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het 

vernietigen. 

6. Betrokkene(n): degene van wie persoonsgegevens in de registratie zijn opgenomen en van wie 

gegevens worden verwerkt. 

7. Beheerder: degene aan wie de verantwoordelijke de dagelijkse zorg over de registratie heeft 

opgedragen. 

8. Gebruiker van persoonsgegevens: degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is 

persoonsgegevens te verwerken. 

9. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of een identificeerbare 

natuurlijke persoon. 

10. Derden: eenieder die niet behoort tot de organisatie van de beheerder, met uitzondering van de 

betrokkene. 

11. Toegang tot de persoonsgegevens: medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van 

de doelen zoals omschreven in artikel 2. Deze medewerkers hebben ten aanzien van alle 

gegevens een beroepsgeheim. 

12. Wsw: Wet sociale werkvoorziening. 

13. Wsw-wachtlijst: lijst met personen die door het CWI voor de Wsw zijn geïndiceerd, waarvoor nog 

geen arbeidsplaats beschikbaar is. 

14. Wwb: Wet werk en bijstand, hieronder begrepen de oude regeling onder de Wet inschakeling 

werkzoekenden 

15. Welzijn: Collectieve Arbeidsovereenkomst Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. 

16. Ambtelijk: hieronder vallen ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet. 

17. Flex-medewerker: medewerker werkzaam bij Senzer onder een flexibel arbeidscontract. 

18. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens. 

19. CBP: College Bescherming Persoonsgegevens, college als bedoeld in artikel 51 Wbp (voorheen 

Registratiekamer), houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van 

persoonsgegevens regelen. 
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Artikel 2 De doelstelling van de registratie en verwerking 

1. De doelstelling van de registratie is het kunnen beschikken over en verwerken van gegevens die 

noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering en nakoming van de huidige wetgeving omtrent Wsw, 

Wwb, Wrea, Begeleid werken, I/D regeling en/of de arbeids(re)-integratie van personen met een 

(grote) afstand tot de arbeidsmarkt. 

2. Registratie noodzakelijk ter sluiting en uitvoering van arbeidsovereenkomsten van personeel, 

welzijn, ambtelijk en flex-medewerkers. Tevens is registratie noodzakelijk ter sluiting en 

uitvoering van overeenkomsten en ter uitvoering van re-integratietrajecten voor derden. 

Daarnaast worden voor uitvoering van de Wsw en Wwb personen in een gesubsidieerd 

dienstverband geplaatst. 

3. Het doel van gegevensverwerking is enerzijds het kunnen beschikken en administratief 

verwerken van de in te zetten re-integratie-activiteiten en producten inclusief rapportage en 

verantwoording daarvan aan de opdrachtgever (gemeenten, UWV en werkgever). Anderzijds het 

kunnen uitvoeren van de re-integratietrajecten met als doel arbeidsparticipatie van personen 

met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. 

4. Verwerking van gegevens inzake de gezondheid mogen verwerkt worden voor zover dat 

noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften of voor de re- integratie of 

begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Medische 

gegevens kunnen door een bedrijf voor re-integratie verwerkt worden zonder dat zij daar 

toestemming van betrokkene voor nodig heeft. [De reden hiervan is dat er reeds een machtiging 

is afgegeven bij de opdrachtgever] Senzer is verplicht betrokkene te informeren over de 

verwerking van deze bijzondere gegevens. 

 

Artikel 3 Categorieën van personen opgenomen in de registratie 

De registratie bevat uitsluitend gegevens van: 

1. personen die zijn aangemeld voor een Wsw-indicatie of zijn geplaatst op de Wsw-wachtlijst; 

2. personen die zijn aangemeld of geplaatst op een arbeids- of voorbereidingsovereenkomst in het 

kader van de Wsw of Wwb; 

3. personen die zijn geplaatst op een Wwb-werkervaringsplaats; 

4. personen die geplaatst zijn op basis van de Wwb ; 

5. personen die zijn aangemeld voor of geplaatst in een re-integratietraject (ook Direct Werk); 

6. personen die (tijdelijk) zijn geplaatst als vrijwilliger, op uitzendbasis, stagiair, op 

detacheringsbasis, taakgestraften; 

7. Overig bij Senzer geplaatst personeel, welzijn, ambtelijk en flex-medewerkers. 

 

Artikel 4 Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen 

1. De registratie omvat voor de personen genoemd in artikel 3 onder meer gegevens, zoals vermeld 

in bijlagen 1 en 1a, die bij dit reglement zijn gevoegd. 

2. De persoonsgegevens worden verkregen middels verstrekking door de geregistreerden en door 

de in bijlage 2 genoemde instanties, besturen en personen. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde bijlagen vormen een onderdeel van dit reglement. 
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4. De gegevens van personen die in opdracht van een derde een re-integratietraject bij Senzer 

volgen, worden door de opdrachtgever verstrekt. 

 

Artikel 5 Verantwoordelijke en Beheerder 

1. Senzer, te dezen vertegenwoordigd door de algemeen directeur, is houder van de registratie en 

als zodanig verantwoordelijk voor de werking en beveiliging van deze registratie overeenkomstig 

dit reglement. 

2. De verantwoordelijke wijst een of meer beheerders aan. 

 

Artikel 6 Aanleggen van de registratie 

Het aanleggen van een registratie gebeurt uitsluitend in opdracht van de beheerder en de door deze 

aangewezen werknemers, met inachtneming van het privacyreglement Senzer. De in de registratie 

opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in artikel 2 van dit reglement 

omschreven doelstelling. 

 

Artikel 7 Toegang tot de registratie 

1. De volgende personen hebben, uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen 

werkzaamheden, toegang tot de registratie: 

 de beheerder; 

 de daartoe door de beheerder aangewezen of geautoriseerde werknemers van Senzer; 

 registeraccountants, die belast zijn met de controle van de jaarrekening. 

2. Tot elektronische persoonsgegevens opgenomen in het personeelsinformatiesysteem en 

registratie kan uitsluitend toegang worden verkregen door middel van autorisatie, een 

gebruikerscode en een wachtwoord. 

3. Toegang tot het fysieke personeelsinformatiesysteem kan uitsluitend toegang worden verkregen 

door middel van plaatsing op een lijst met autorisaties en een geheimhoudingsverklaring. 

4. De verantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het 

verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

5. Eenieder die in het kader van dit reglement de beschikking krijgt over persoonsgegevens 

waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet 

reeds uit hoofd van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 

geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij bekendmaking van 

persoonsgegevens noodzakelijk is voor het doel van de persoonsgegevensverwerking. 

 

Artikel 8 Verstrekken van gegevens aan derden 
1. Uit de registratie worden slechts gegevens verstrekt aan derden indien; 

 zulks voortvloeit uit het doel van de registratie (bijv. uitwisseling van bestanden van 

werknemers met de salarisadministratie); 

 dit wordt vereist door een wettelijk voorschrift; 

 dit geschiedt met toestemming van de geregistreerde; 
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 personen of instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken (deze zijn 

opgenomen in bijlage 3 van dit reglement). Deze bijlage vormt een onderdeel van dit 

reglement; 

2. Het telefonisch verstrekken van inlichtingen over geregistreerden is niet toegestaan. 

 

Artikel 9 Bewaring, vernietiging en teruggave van de gegevens 
1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor 

zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

2. Persoonsgegevens van betrokkene worden 24 maanden na het beëindigen van het 

dienstverband bewaard en in het archief geplaatst. Indien er gedurende tien jaar geen contact 

tussen geregistreerde en Senzer is geweest, worden de persoonsgegevens van werknemers en 

deelnemers aan trajecten vernietigd. 

3. Bij beëindiging van de met een opdrachtgever gesloten overeenkomst, worden alle tot de persoon 

te herleiden gegevens, data en/ of resultaten bij beëindiging van de bemiddeling van cliënten, ter 

beschikking gesteld aan de opdrachtgever. 

4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de uit wettelijke voorschriften voortvloeiende 

bewaartermijn voor persoonsgegevens. 

 

Artikel 10 Rechten van de betrokkene 

A Recht op informatie 

Betrokkene heeft recht op informatie over het doeleinde(n) van de registratie. 

 

B Recht op inzage 

B1.  Betrokkene of zijn gemachtigde heeft het recht om schriftelijk inzage te verzoeken in zijn/ 

haar persoonsgegevens en het gebruik daarvan door een verantwoordelijke. 

B2.  Desgewenst wordt betrokkene een afschrift van de door hem gevraagde gegevens ter 

beschikking gesteld. 

B3.  Modelbrief persoongegevens A kan betrokkene gebruiken om de verantwoordelijke om 

inzage te vragen. 

 

C Correctierecht 

C1.  Nadat betrokkene inzage heeft gekregen, kan de betrokkene, of zijn gemachtigde, de 

verantwoordelijke schriftelijk verzoeken zijn/ haar persoonsgegevens die zijn opgenomen 

in de registratie te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen 

(correctierecht), indien de gegevens die gebruikt worden door de verantwoordelijke 

feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van 

de verwerking, of op andere wijze in strijd met een voorschrift van de Wbp of een andere 

wet zijn verwerkt. 

C2.  De verzoeker ontvangt een afschrift van de gecorrigeerde gegevens. 

C3.  Betrokkene kan modelbrief persoonsgegevens B gebruiken voor het doen van een 

verzoek. 
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D Recht van verzet 

D1.  Het recht van verzet houdt in dat betrokkene het recht heeft om schriftelijk bezwaar te 

maken (verzet aan te tekenen) tegen het gebruik van zijn/ haar gegevens door de 

verantwoordelijke. 

D2.  Er zijn twee vormen van verzet: 

A Betrokkene kan in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met bijzondere 

persoonlijke omstandigheden. 

 De verantwoordelijke kan beslissen te stoppen met de verwerking of hiermee door te 

gaan, omdat hij meent hier een goede reden voor te hebben. 

 Voor het aantekenen van deze vorm van verzet kan modelbrief persoonsgegevens C 

gebruikt worden. 

B Zodra betrokkene verzet aantekent tegen het gebruik van zijn/ haar gegevens voor 

commerciële en charitatieve doelen, moet de verantwoordelijke dat gebruik altijd 

direct beëindigen. Dit is het absolute recht van verzet. 

 Hiervoor kan modelbrief persoonsgegevens D gebruikt te worden. 

 

E Uitoefening van rechten betrokkene 

E1.  De beslissing van de verantwoordelijke op het verzoek, wordt binnen een maand na 

ontvangst van het verzoek schriftelijk medegedeeld. 

E2.  Een afwijzende beslissing op het verzoek wordt met redenen omkleed genomen. 

E3.  Als betrokkene een inzage verzoek doet of verzoek tot correctie van persoonsgegevens, 

moet betrokkene kunnen aantonen dat hij inderdaad de persoon is van wie hij de 

gegevens wilt inzien of corrigeren. Als betrokkene een inzage verzoek doet of verzoek tot 

correctie van persoonsgegevens, moet betrokkene kunnen aantonen dat hij inderdaad de 

persoon is van wie hij de gegevens wilt inzien of corrigeren. Betrokkenen kunnen aan 

derden schriftelijk machtiging verlenen om de schriftelijke verzoeken krachtens artikel 11 

namens hen in te dienen. 

E4.  Voor het geven van informatie kan de verantwoordelijke conform de Wbp een vergoeding 

vragen. De verantwoordelijke mag betrokkene de wettelijk vastgestelde vergoeding 

vragen om verzoeken tot correctie of verzet in behandeling te nemen. Dit geld wordt 

betrokkene teruggegeven bij inwilliging van verzoeken tot correctie of verzet. 

 

Artikel 11 Klachten 
1. Indien betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of 

indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke. 

2. De verantwoordelijke zal de klacht conform het daarvoor geldende klachtenreglement in 

behandeling nemen. 

 

Artikel 12 Beroep 
Bij geschillen over het uitoefenen van de rechten van betrokkene, kan betrokkene binnen zes weken 

na ontstaan van het geschil, een verzoek tot bemiddeling indienen bij het CBP. Betrokkene kan ook  
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een verzoekschrift indienen bij de rechtbank met het verzoek de verantwoordelijke een bevel te 

geven. 

1. Indien de beheerder, met redenen omkleed, weigert aan een verzoek om inzage, afschrift of 

correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van artikel 46 Wbp, zich tot de 

arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch wenden, met het schriftelijk verzoek de 

verantwoordelijke te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen. 

2. Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de afwijzende beslissing van 

de beheerder is ontvangen. Indien de beheerder niet binnen de in artikel 11 en 12 gestelde 

termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na 

afloop van die termijnen. 

3. De verzoeker kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn tot het College wenden, 

met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de beheerder. In dat geval kán 

het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van 

het College bericht heeft ontvangen dat de behandeling van de zaak is beëindigd doch uiterlijk 

tot zes weken na dat tijdstip. 

 

Artikel 13 Organisatie en beveiliging 
Alle dossiers worden door de door de beheerder aangewezen medewerkers beheerd, onder 

verantwoordelijkheid van de beheerder. Zij zijn verantwoordelijk voor een adequate opname, 

verstrekking en verwijdering van persoonsgegevens in de door hun beheerde dossiers, in 

overeenstemming met het gestelde in of bij dit reglement. 

 De afdeling P&O is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van persoonsgegevens, 

opgenomen in de dossiers van personen. 

 UWV is verantwoordelijk voor het beheer van de Wsw-aanmeldingsdossiers, het behandelen van 

bezwaarschriften, afwijzing Wsw-indicatie, adviezen en besluiten. 

 De beheerder draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard 

ter beveiliging van de registratie, tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde 

kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

 

Artikel 14 Slotbepalingen 

1. Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement Senzer. 

2. Dit reglement is beschikbaar op intranet. 

3. Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2007. 

 

 

 

 

 

 

 


