
 

 

 

 

 

 
 

Privacyreglement zorgboerderij Asselterhof 
 
Zorgboerderij Asselterhof is aangesloten bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). De 
Coöperatie heeft een algemeen geldend privacyreglement opgesteld voor CLZ en de 
cliënten van de aangesloten zorgboerderijen. Als aanvulling heeft zorgboerderij Asselterhof 
hierop nog een eigen privacyreglement, zie hieronder.  

 
Beschrijving privacyreglement: 
Het Privacyreglement schrijft voor hoe zorgboerderij Asselterhof met de 
persoonsgegevens omgaat van de cliënten die begeleiding krijgen, van medewerkers en van 
ruiters op de boerderij.  
 
Zorgboerderij begeleidt cliënten. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens 
nodig. Van elke cliënt is daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin zijn de 
noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, 
BSNnummer, indicatiebesluit, overeenkomst beeld en geluid, dagbestedingsplan, en 
eventueel door de cliënt zelf of door vertegenwoordiger van de cliënt aangeleverde 
documenten 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. 
 
Zorgboerderij Asselterhof heeft personeel in loondienst en daarnaast is er ook plek voor 
stagiaires en vrijwilligers. Van elke persoon, behalve de stagiaires, is een 
medewerkersdossier aangelegd. Hierin zijn de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres 
en telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, BSNnummer, arbeidsovereenkomst, 
verslagen van functioneringsgesprekken, VOG, informatie over gevolgde scholing en 
arbeidsverleden opgenomen. Alle informatie die nodig is om een medewerker te kunnen 
laten werken, betalen, begeleiden en volgen. Wat stagiaires betreft hebben we een beveiligd 
systeem, waarin alle gegevens worden bewaard, dit betreft dan ook naam, mailadres, 
verslagen van opdrachten en vorderingen van functioneren. Verder is er een stage-
overeenkomst van elke stagiair op het bedrijf aanwezig, deze bevat informatie als naam, 
adres, geboortedatum en stageperiode 
 
Bij zorgboerderij Asselterhof worden paardrijlessen gegeven. Van deze ruiters zijn slechts 
mailadressen en telefoonnummers aanwezig op het bedrijf. Deze informatie is nodig om door 
te kunnen geven als er een les uitvalt of wijzigt. Er is een telefoonlijst met alle 
telefoonnummers, en in het mailadressenbestand staan alle mailadressen opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zorgboerderij Asselterhof 

Past. Pinckersstraat 26 

6071 NW Swalmen/ Asselt 

tel: 0475-501339 of: 06-10808733 
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                         asselterhof@limburgsezorgboeren.nl 
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Toestemming geven voor informatie-uitwisseling: 
Er wordt geen informatie over cliënten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen 
zonder toestemming van de cliënt en / of diens wettelijk vertegenwoordiger. Aan de 
betrokkene wordt schriftelijk toestemming gevraagd om in overleg te kunnen treden en/of 
informatie uit te wisselen met instanties die de zorg financieren en/of andere relevante 
instanties of personen, zoals wettelijk vertegenwoordiger, persoonlijk begeleider vanuit een 
andere dagbestedingsplek of woonplek en eventueel het hoofd van de instelling die 
verantwoordelijk is voor de uitgevoerde zorg.  
Een kopie van de schriftelijke toestemming wordt op verzoek meegezonden bij schriftelijke 
rapportages of bij een verzoek om inlichtingen betreffende een betrokkene.  
Om informatie uit te wisselen met anderen, wordt zorgmail gebruikt. Dit is beveiligde mail. 
Ook kan er gebruik gemaakt worden van de postbezorging.  
 
Wat de medewerkers betreft wordt de nodige informatie uitgewisseld met SAZAS 
(ziekteverzuim), pensioenfonds Zorg en Welzijn en de loonadministratie van AcconAvm. Dit 
zijn allemaal beveiligde systemen.  
 
Informatie van ruiters wordt niet uitgewisseld. 
 
Rechten: 
Cliënten en / of diens wettelijk vertegenwoordiger, medewerkers en vrijwilligers, hebben 
recht op inzage, wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het 
eigen persoonsdossier / medewerkersdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken 
kunnen zij dit aangeven bij de zorgboerin. 
 
Beveiliging van gegevens: 

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de cliënten en medewerkers / 
vrijwilligers / stagiaires in een daartoe geschikte afsluitbare kast en / of digitaal zo bewaard 
dat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. De laptop en pc zijn voorzien van 
een wachtwoord. 
Sinds 2017 wordt bij Asselterhof gebruik gemaakt van een Elektronisch Cliënten Dossier, 
Qurentis. Dit is een beveiligd, digitaal systeem.  
 
Wie heeft toegang tot het persoonsdossier: 

Dit dossier is ten alle tijden in te zien voor de cliënt zelf en / of diens wettelijk 
vertegenwoordiger (op aanvraag) en uitsluitend voor de eindverantwoordelijke, de 
zorgboerin, die ook de zorgovereenkomst ondertekend heeft.  
 

Dit systeem en de dossiers zijn toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de 
zorgboerderij, uitsluitend met toestemming van de zorgboerin. Het betreft hier de begeleiders 
en de zorgboerin zelf. De zorgboerin en eventueel bevoegde begeleiders mogen de 
persoonsgegevens van de cliënten in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens 
toevoegen. Wijzigen in dossier gebeurt altijd in overleg met een tweede persoon (begeleider 
overlegt met zorgboerin, zorgboerin overlegt met een begeleider). 
 
Het dossier van de medewerker / vrijwilliger is uitsluitend in te zien door de medewerker zelf 
en door de zorgboerin.  
 
Geheimhoudingsplicht 
Zorgboerin en begeleiders van de zorgboerderij hebben geheimhoudingsplicht. Dit wil 
zeggen dat informatie en kennis die de zorgboerin of een begeleider verkrijgt tijdens het 
werken met en voor de cliënten van de zorgboerderij, geheim gehouden moet worden. 
 
Alle bepalingen uit het privacyreglement van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
zijn van toepassing op cliënten van zorgboerderij Asselterhof.  

 


