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Beschrijving Privacyreglement: 

Dit privacyreglement bevat 3 onderdelen: 
 

• Ten eerste schrijft het privacyreglement voor hoe Zorghoeve Tritzum met de 

 persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die wij begeleiden. 
• We geven in dit privacyreglement advies over hoe de deelnemers met elkaar omgaan op Zorghoeve Tritzum en 

daarbuiten op het gebied van privacy. 

• Ook hebben we regels opgesteld om de privacy van werknemers, vrijwilligers en stagiaires te waarborgen. 
Aangezien Lammert niet alleen meer op de werkvloer aanwezig is, willen we ook de privacy van de werknemers, 
vrijwilligers en stagiaires waarborgen. 

 
 

1. Privacyreglement persoonsgegevens deelnemers: 

De zorgboerderij 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 naam, adres en telefoonnummer, 
begeleidingsplan, intake formulier, medicatie overzicht, uren overzichten, door de deelnemer zelf of 
door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. 

Wanneer het van belang is, wordt 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 
opgeborgen. 
Dit dossier is ten alle tijden in te zien door de deelnemer zelf (op aanvraag) en uitsluitend 

voor de eindverantwoordelijke, de zorgboer(in), die ook de zorgovereenkomst meegetekend 
heeft. Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe 
geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe 

hebben. De zorgboer en eventueel bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers 
inzien en nieuwe gegevens toevoegen. 
 

Toestemming geven: 
Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen 
zonder toestemming van de deelnemer. Het is ten strengste verboden voor de zorgboerderij om zonder toestemming 

informatie te delen van deelnemers met derden. 
 

Rechten van deelnemers: 
Deelnemers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van 
bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van 

wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de 
zorgboer. 
 

2. Privacy advies deelnemers. 
We hebben er voor gekozen om een privacy advies te schrijven voor onze deelnemers. We zijn van mening dat we 
behalve dagbesteding de deelnemers ook advies moeten bieden over privacy. En dat geldt voor zowel op de Zorghoeve 

en ook privé. Bij ons op de dagbesteding worden er mogelijk ook regelmatig privé dingen besproken, er wordt advies 
gevraagd, en hier proberen wij dan ook zo goed en zo professioneel mogelijk antwoord op te geven. We zien dit als 
essentieel onderdeel van de leerdoelen die wij met de deelnemers samenstellen. 

 
1. Afhankelijk van de situatie kunnen we het advies geven aan deelnemers om privé niet met andere 

deelnemers om te gaan. Het doel is om deelnemers te beschermen tegen invloeden die effect kunnen 

hebben op hun welzijn. Als deelnemers op dezelfde locatie wonen is dit moeilijk. Ben je van mening dat de 
situatie op de woonlocatie niet naar wens is meld dit dan bij je begeleider op de woonlocatie. 

Je mag dit ook altijd aan Lammert of de medewerkers voorleggen, misschien kunnen we iets voor je doen. 
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2. Zodra je het erf van de zorgboerderij verlaat zit je als deelnemer weer in een privé situatie. Je kunt op de 

fiets stappen en het erf verlaten of door ons worden gebracht. Gezamenlijk fietsen mag, tenzij hier onderling 

goede afspraken over zijn gemaakt, eventueel in overleg met Lammert of de medewerkers. Onderweg zijn 
jullie zelf verantwoordelijk. Wil je niet met iemand fietsen, maar liever alleen, maak dit dan duidelijk bij ons 
en de andere deelnemers. 

 
3. We raden de deelnemers aan om direct naar hun huis, woonlocatie of trein/bus station te fietsen of lopen. 

Zodra je door Lammert wordt afgezet raden we je aan om je eerst te melden bij je ouders, begeleiders en/of 
verzorgers voordat je weer ergens anders heen gaat. Deze sociale controle vinden we belangrijk in het 
proces om terug te keren in de maatschappij. Het is voor ieder zijn welzijn. 

 
4. Als je op de dagbesteding een moment privacy nodig hebt om bijvoorbeeld te bellen, omdat je niet lekker in 

je vel zit of gewoon even op jezelf wilt zijn, geef dit dan aan het begin van je dag aan bij Lammert. 

 
5. Ben je van mening dat andere deelnemers je niet voldoende privacy gunnen, geef dit dan ook aan bij 

Lammert. 

 
3. Privacy regels ten aanzien van werknemers, vrijwilligers en stagiaires. 

1. Deelnemers zullen niet betrokken worden in privé situaties van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. 

 
2. Deelnemers hebben geen toegang tot privé adres, telefoonnummer en/of email van medewerkers, 

vrijwilligers en stagiaires. Tenzij hier in overleg met Lammert een andere afspraak over is gemaakt. 

Bijvoorbeeld op het gebied van vervoer door de medewerker. 
 

3. Deelnemers zullen niet mee gaan naar privé woningen, verblijven of andere privé aangelegenheden. 

 
4. Het is ongewenst en verboden dat deelnemers ongevraagd op het privé adres verschijnen van medewerkers, 

vrijwilligers en/of stagiaires. 
 

5. Ongevraagd bemoeien met privé aangelegenheden of het verschijnen op een privé locatie kan een sanctie 

op staan. 
 

6. Het is ongewenst en verboden dat deelnemers gezamenlijk met medewerkers, vrijwilligers en stagiaires 

fietsen naar hun privé adres. Hierover kunnen individuele afspraken worden gemaakt met Lammert. 
 

7. Telefonisch contact door deelnemers met medewerkers, vrijwilligers en/of stagiaires mag alleen plaatsvinden 

tijdens werkdagen en tijdens werkuren. Tenzij Lammert een andere afspraak gemaakt heeft met je. 
 

8. Het vervoer wordt voornamelijk gedaan door Lammert. Het vervoer met een privé auto van de medewerkers 

zal enkel en alleen gebeuren na goed overleg tussen de deelnemer, begeleider, Lammert en de medewerker. 
 
 

4. Overige informatie. 
 Op de Zorghoeve is voldoende ruimte om een privé gesprek te voeren. Geef op tijd aan wanneer je een gesprek 

 wil en met wie. Zodat we dit kunnen plannen en voorbereidingen voor kunnen treffen.   


