
 
 

 

Toelichting op het Algemene Privacyreglement Avedan  

 

Inleiding  

Het Algemene Privacyreglement Avedan is een schriftelijke regeling voor de verwerking van 

persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze dienstverlening. Alle medewerkers van 

Avedan werken volgens de richtlijnen van het reglement. Met als doel uw persoonlijke levenssfeer te 

beschermen en uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.  

 

In deze toelichting kunt u lezen hoe Avedan omgaat met uw persoonsgegevens: welke 

persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, hoe wij uw gegevens bewaren, wie 

uw gegevens mag inzien, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt 

uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop! 
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6. Structurele samenwerking met andere instellingen;  

7. Rechten van betrokkenen; 
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1. Begrippen en reikwijdte  

Hieronder een toelichting op de volgende begrippen: 

1. Persoonsgegevens: hieronder valt alle informatie over een individu die herleidbaar zijn tot 

deze persoon: naam, adres, inkomen, opleiding, gezondheidstoestand, enzovoort.  

2. Verwerken van persoonsgegevens is de verzamelterm voor iedere handeling met 

persoonsgegevens zoals: opslaan, opvragen, doorgeven, bewerken, analyseren en bewaren.  

3. Betrokkene: hiermee wordt gedoeld op ieder aan wie Avedan diensten verleent of gaat 

verlenen. 

4. Dienstverlening hiermee wordt bedoeld alle activiteiten die Avedan uitvoert: dit betreft 

welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening of sociale wijkteams in de breedste zin van 

het woord.   

5. Beroepskracht is ieder die namens Avedan diensten aan de betrokkene verleent.  

6. Vrijwilliger van Avedan is iemand die een contract heeft ondertekent om diensten te 

verrichten voor Avedan en onder verantwoordelijkheid werkt van een professional 1. 

                                                           
1 Daar waar in dit stuk gesproken wordt over beroepskracht, wordt ook de vrijwilliger bedoeld. 



 
 

7. Verantwoordelijke is de persoon die, of het orgaan dat, als hoogste gezag binnen Avedan het 

reglement vaststelt en dus (uiteindelijk) bepaalt op welke wijze er binnen Avedan wordt 

omgegaan met persoonsgegevens.  

In dit reglement is de directeur/bestuurder aangewezen als verantwoordelijke. Voor het 

uitoefenen van het inzagerecht, het recht op correctie en het recht op informatie kan de 

bestuurder één of meer functionarissen aanwijzen die de taken op dit punt kunnen 

uitoefenen.  

8. Reikwijdte de regels over de omgang met persoonsgegevens gelden voor iedere verwerking 

van persoonsgegevens van betrokkenen door een beroepskracht van Avedan, ongeacht of dit 

mondeling, schriftelijk of digitaal gebeurt.  

 

 

2. Vastleggen en bewaren van persoonsgegevens 

Avedan verwerkt voor alle vormen van haar dienstverlening persoonsgegevens. Dat kan zijn voor 

welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening of sociale wijkteams in de breedste zin van het 

woord. Omdat Avedan veel verschillende diensten aanbiedt is het niet mogelijk om in het algemeen 

te benoemen welke gegevens van u worden vastgelegd. Bij aanvang van de dienstverlening zal het 

voor u duidelijk zijn welke gegevens worden vastgelegd. Uitganspunt is dat alleen die gegevens 

worden vastgelegd die noodzakelijk zijn om u de beste dienstverlening te kunnen geven.  

 

In het eerste contact met Avedan worden vaak al enkele persoonsgegevens vastgelegd zoals naam, 

adres, contactgegevens en de aard van de hulpvraag. Het zijn minimale aantekeningen die voor de 

verdere dienstverlening van belang zijn.  

 

De mate waarin gegevens worden vastgelegd is afhankelijk  van de situatie en de dienstverlening 

waarvan u gebruik maakt. Belt u ons op om informatie te vragen dan is er geen reden om gegevens 

vast te leggen. Maakt u gebruik van onze diensten dan registreren wij datgene wat nodig is om u het 

beste verder te helpen. Voordat Avedan gegevens vastlegt, informeren wij u dat gegevens worden 

vastgelegd en welke dit zijn en waarom wij dit doen. 

 

In het kader van kortdurende (internet) hulpverlening worden slechts een zeer beperkt aantal 

gegevens vastgelegd, zoals het telefoonnummer en/of email adres en aard van de hulpvraag. 

 

Per dienst is de bewaartermijn beschreven. Deze bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan vijf 

jaar, tenzij een langere bewaartermijn noodzakelijk is in verband met zorgvuldige dienstverlening 

en/of wettelijke verplichtingen. 

 

 

3. Toegang tot de persoonsgegevens binnen Avedan  

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Avedan passende 

technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en 

ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.  

 

Voor de interne toegang tot uw persoonsgegevens geldt dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn 

voor beroepskracht(en) die direct betrokken zijn bij uw dienstverlening. 



 
 

4. Verstrekken van persoonsgegevens aan anderen buiten Avedan  

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het 

kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons 

hiervoor uw toestemming heeft gegeven.  

Avedan is soms verplicht om persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op 

basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. In dat geval verleend 

Avedan haar medewerking.  

 

Beroepsgeheim  

Alle beroepskrachten van Avedan hebben een geheimhoudings- en integriteitsverklaring  

ondertekent en een aantal zijn vanuit hun beroep gebonden aan een beroepsgeheim. Dit wil zeggen 

dat zij, zonder uw toestemming, geen informatie aan anderen  buiten Avedan mogen verstrekken. U 

kunt erop vertrouwen dat hetgeen u bespreekt binnenskamers blijft.  

 

Hoofdregel is dat de beroepskracht aan u toestemming vraagt als hij met anderen van buiten 

Avedan, over u wil spreken. De beroepskracht moet gericht toestemming vragen. Dit wil zeggen dat 

wordt aangegeven met wie hij over u wil spreken, waarom hij over u met de ander wil spreken en 

wat hij over u gaat vertellen. Het al dan niet verkrijgen van toestemming wordt aangetekend in het 

dossier. De toestemming wordt bij voorkeur schriftelijk gevraagd, alleen als dit naar het oordeel van 

de beroepskracht die toestemming vraagt niet mogelijk is, wordt de toestemming mondeling 

gevraagd. Bij de aantekening in het bestand wordt in dat geval ook aangegeven waarom gekozen is 

voor het mondeling vragen van toestemming.  

 

In sommige situaties behoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat de wet of de rechter 

Avedan opdraagt om bepaalde gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld als hulp wordt verleend in 

verband met reclasseringstaken, als een advies wordt uitgebracht ter uitvoering van de Wet tijdelijk 

huisverbod, of als er sprake is van door de rechter opgelegde schuldsanering. In dergelijke gevallen 

wordt weliswaar geen toestemming gevraagd voor de ‘verplichte’ verstrekking, maar wordt wel zo 

spoedig mogelijk de betrokkene daarover geïnformeerd.  

 

Als er gegevens van meer mensen worden verstrekt, bijvoorbeeld van twee of drie leden van een 

gezin, wordt aan alle betrokkenen (en/of aan hun wettelijk vertegenwoordigers) toestemming voor 

de verstrekking gevraagd.  

 

 

5. Verstrekken van informatie zonder toestemming  

Er zijn een aantal regels voor het verstrekken van informatie aan anderen zonder toestemming. Dit is 

het geval wanneer de plicht om te spreken zwaarder weegt dan de plicht om te zwijgen.  

Geen enkel beroepsgeheim is absoluut. Daarom biedt het reglement beroepskrachten van Avedan in 

ernstige situaties de mogelijkheid om ook zonder toestemming van betrokkene met anderen te 

spreken. Men spreekt dan van een conflict van plichten omdat de plicht om te spreken in dergelijke 

gevallen botst met de plicht om te zwijgen.  

In een ernstige situatie, waar dringend hulp nodig is, en de beroepskracht krijgt geen toestemming of 

kan deze niet vragen, dan kan hij toch met anderen spreken als dit de enige manier is om de dringend 

noodzakelijke hulp aan te bieden.   



 
 

Deze uitzondering biedt de beroepskracht in alle situaties waarin hulp dringend geboden is, de 

mogelijkheid om met anderen, al dan niet in een netwerk te spreken ook als hij daarvoor geen 

toestemming krijgt of kan vragen.  

Vooraf stelt de beroepskracht met een ervaren collega of een leidinggevende vast of er echt sprake is 

van een zo ernstige situatie dat het beroepsgeheim dient te worden verbroken.  

Van een verstrekking van gegevens zonder toestemming maakt de beroepskracht altijd een 

aantekening in het bestand waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd, met vermelding van de reden 

waarom toch gegevens zijn verstrekt.  

 

Bemoeizorg  

Bemoeizorg is het toeleiden naar dringend noodzakelijke hulp in verband met complexe 

problematiek. Veelal is de eerste stap van bemoeizorg een bespreking van de persoon in een 

netwerkoverleg om de situatie te verkennen en om te bezien op welke wijze contact kan worden 

gelegd om hulp te accepteren. Bij dit type noodzakelijke hulp is het vaak onmogelijk om vooraf 

toestemming te vragen voor het overleg, want het overleg heeft nu juist tot doel om te bezien hoe 

contact kan worden gelegd.  

Mede gelet op de Handreiking Bemoeizorg van GGD Nederland, GGZ Nederland en de KNMG kan 

worden gezegd dat bespreken van een persoon, ook zonder zijn toestemming, in verband met 

bemoeizorg mogelijk is, als het gaat om een persoon voor wie dringend bemoeizorg dient te worden 

georganiseerd. Is er eenmaal contact gelegd dan zal verder overleg als regel plaats vinden op basis 

van toestemming van de betrokkene.  

 

Meldrecht huiselijk geweld / kindermishandeling  

Sinds 1 juli 2013 is elke organisatie verplicht om een meldcode voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Hiermee beoordelen 

beroepskrachten of er sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige 

kindermishandeling.   

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om in de meldcode een afwegingskader op te nemen. Blijkt uit 

de afweging (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling  dan wordt 

van de beroepskracht verwacht dat hij dit meldt bij Veilig Thuis Twente (VTT). Het doel hiervan is dat 

(vermoedens van) ernstig huiselijk geweld en ernstige kindermishandeling bij VTT bekend zijn. En dat 

VTT een veiligheidstoets kan uitvoeren.  

Artikel 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg biedt iedere beroepskracht met een beroepsgeheim het recht 

om vermoedens van kindermishandeling te melden aan Veilig Thuis Twente (VVT), ook als daarvoor 

geen toestemming aan de ouders of het kind kan worden gevraagd. Dit meldrecht omvat ook het 

recht om informatie te verschaffen over de betrokkene, als VTT daar in het kader van een onderzoek 

naar kindermishandeling, om vraagt.  

Uitgangspunt is dat de ouders over een dergelijke melding of informatieverstrekking door Avedan 

worden geïnformeerd. Er zijn echter situaties waarin informatieverstrekking in verband met de 

veiligheid van het kind, van zijn gezinsleden of die van medewerkers van Avedan achterwege dient te 

blijven. Zo nodig kan hierover worden overlegd met VTT.  

 

 

 



 
 

Melding in de verwijsindex risico’s jeugdigen 

De Verwijsindex risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicomeldingen over jongeren tot 23 

jaar bij elkaar brengt.  

Het doel is  vroege signalering van risico’s die een gezonde en veilige ontwikkeling naar 

volwassenheid van een jeugdige bedreigen, zodat tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kan worden 

gegeven. De melding bestaat uitsluitend uit identificerende gegevens en dus niet uit inhoudelijke 

informatie over de gesignaleerde risico’s. Doel van de melding is het voorkomen dat 

beroepskrachten van verschillende instellingen langs elkaar heen werken. Mocht er nog een andere 

beroepskracht een melding over dezelfde jeugdige doen, dan krijgen beide melders daarvan 

elektronisch bericht. Op basis van dit bericht zoeken zij contact met elkaar en komen ze tot een 

gezamenlijke aanpak.  

Over de melding wordt de ouder (van een jeugdige tot 16 jaar) en de jeugdige zelf (vanaf 12 jaar) 

geïnformeerd. Voor het overleg met andere meldingsbevoegden vraagt de beroepskracht 

toestemming. Krijgt hij geen toestemming dan kan eventueel overleg worden gevoerd op basis van 

een conflict van plichten zoals hierboven is geformuleerd.  

 

Melden van huiselijk geweld 

Er bestaat (nog) geen wettelijk meldrecht voor vermoedens van huiselijk geweld als daarbij alleen 

meerderjarigen zijn betrokken. Toch kan, op basis van het leerstuk van een conflict van plichten, ook 

zonder toestemming een melding van huiselijk geweld worden gedaan. Wel is dit een uiterste 

middel, vandaar dat de stappen zijn beschreven die worden gezet voordat eventueel een melding 

wordt gedaan.  

Uitgangspunt is dat de beroepskracht zo spoedig mogelijk betrokkene informeert over de melding, 

tenzij dit in verband met de veiligheid van de persoon, de beroepskracht of van anderen niet 

mogelijk is.  

 

6. Structurele samenwerking met andere instellingen  

Avedan werkt steeds vaker op structurele basis samen met andere instellingen. Ook in deze 

samenwerkingsverbanden worden persoonsgegevens verwerkt.  

 

Structureel extern overleg: 

De wijze waarop in het netwerk persoonsgegevens worden verwerkt moet in overeenstemming zijn 

met de uitgangspunten van Avedan. 

Beroepskrachten van Avedan zijn ook in externe overleggen gebonden aan het privacyreglement van 

Avedan.  

 

Structurele samenwerkingsverbanden: 

In diverse gemeenten werkt Avedan structureel samen met andere organisaties en voert in opdracht 

van de betreffende gemeenten gezamenlijk een aantal activiteiten uit. Hierover maken de 

instellingen gezamenlijk afspraken over de verwerking van persoonsgegevens en leggen deze vast in 

een convenant. Dit convenant is niet in strijd zijn met het reglement Avedan.  

 

Uitvoering Wet tijdelijk huisverbod: 

Ook voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod geldt dat verschillende partijen samenwerken 

en hiervoor afspraken maken over de verwerking van persoonsgegevens. Ook deze afspraken 



 
 

worden vastgelegd in een convenant dat voor wat betreft Avedan wordt gezien als een 

verbijzondering van het reglement.  

In het advies over de verlenging van een huisverbod dat wordt uitgebracht aan de burgemeester 

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met privacybelangen van de betrokkenen, zoals het 

slachtoffer, de getuige en de pleger.  

De privacybelangen van het slachtoffer en de getuigen vragen daarnaast nog extra aandacht, omdat 

het advies ter inzage is aan de pleger als hij in beroep gaat bij de rechtbank tegen de verlenging van 

zijn huisverbod. 

 

7. Rechten van betrokkenen  

Wanneer Avedan persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving 

bepaalde rechten. Uw rechten worden hieronder toegelicht.  

 

Inzage in uw gegevens 

Maakt u gebruik van de dienstverlening van Avedan en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij 

ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek 

aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.  

 

Recht op rectificatie  

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u 

het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze 

verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.  

 

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een 

eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.  

 

Recht op gegevenswissing 

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw 

gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar 

maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We 

kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om 

bepaalde gegevens van u te bewaren.  

 

Recht op beperking van de verwerking 

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in 

dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is 

sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de 

persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Avedan onrechtmatig is.  

 

Recht van bezwaar  

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Avedan kunt u bezwaar maken indien uw 

persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van 

een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld 



 
 

wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te 

doen.  

 

Recht op dataportabiliteit  

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en 

machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.   

 

Correctie: 

Blijkt uit de inzage dat het bestand informatie bevat die feitelijk onjuist is, of die overbodig is, dan 

kunt u Avedan verzoeken om deze informatie te corrigeren of weg te halen. Avedan reageert binnen 

vier weken op dit verzoek. Een afwijzing van het verzoek wordt zorgvuldig gemotiveerd.  

 

Klachtrecht: 

Een cliënt of een andere betrokkene die meent dat Avedan onzorgvuldig is omgegaan met zijn 

persoonsgegevens, kan daarover een klacht indienen bij Avedan.  

 

 

8. Positie van de jeugdige 

De rechten die aan betrokkenen in dit reglement worden toegekend, zijn ook van toepassing op 

jeugdigen. Omdat zeer jonge kinderen niet in staat zijn tot het uitoefenen van deze rechten gelden 

een aantal leeftijdsgrenzen:  

- Is de jeugdige jonger dan 12 jaar dan oefent zijn wettelijk vertegenwoordiger zijn rechten uit.  

- Is de jeugdige al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud, dan oefenen de jeugdige en zijn wettelijk 

vertegenwoordiger de rechten beiden uit.  

- Ofschoon een jeugdige vanaf 16 jaar nog niet meerderjarig is, oefent hij vanaf zijn 16e jaar zijn 

rechten (als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens en in zorg en welzijn) zelfstandig 

uit.  

 

Deze leeftijdsgrenzen gelden voor alle situaties waarin op grond van dit reglement de betrokkene om 

toestemming moet worden gevraagd, of moet worden geïnformeerd. Wil een beroepskracht 

informatie over een jeugdige van 11 jaar met een ander buiten Avedan bespreken, dan vraagt hij 

daarvoor dus toestemming aan de ouders die gezag over de jeugdige uitoefenen.  

 

Ouders verschillen van mening  

In heel veel gevallen zijn er, ook na een scheiding, twee ouders die gezag over hun minderjarig kind 

uitoefenen. Zij hebben in dat geval even veel recht van spreken en een gelijkwaardige positie in het 

uitoefenen van rechten namens hun kind. Die gelijkwaardige positie van ouders geldt ook als het kind 

bij de ene ouder woont en de andere ouder slechts in beperkte mate ziet. Dit betekent dus dat ook 

de ouder bij wie het kind niet woont, recht heeft op inzage in de gegevens van zijn kind enzovoort.  

Alleen als de belangen van het kind duidelijk in de knel komen, kan Avedan besluiten om de rechten 

van een ouder te beperken, door bijvoorbeeld geen of beperkte inzage te geven in het dossier of om 

een ouder geen toestemming te vragen voor het verstrekken van informatie over het kind aan een 

ander.  



 
 

Het is hierbij bijzonder belangrijk dat de beroepskracht van Avedan ten opzichte van de ouders een 

neutrale positie inneemt. De beroepskracht beslist zelf of de andere ouder geïnformeerd wordt, of 

inzage krijgt. Daarbij laat hij zich leiden door de belangen van het kind. Inzage weigeren aan de vader 

omdat ‘moeder dat niet wil hebben’, is een onzorgvuldige handelwijze. De beroepskracht beslist zelf, 

op basis van de informatie die hij van de betrokkenen krijgt, of het in het belang van het kind 

noodzakelijk is, om de rechten van een ouder te beperken.  

 

Is een betrokkene wilsonbekwaam, dit wil zeggen dat hij, bijvoorbeeld door een achterstand in zijn 

ontwikkeling, of door een psychische stoornis, niet in staat is zijn rechten uit te oefenen, dan kunnen 

zijn rechten worden uitgeoefend door zijn (wettelijk) vertegenwoordiger.  

 

10.  Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens; 

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming 

persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt 

nageleefd.  

 

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door 

ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens 

van de AP zijn: 

 

Bezuidenhoutseweg 30 

2594 AV  Den Haag 

0900-2001201 


