
Privacy regeling 

Voor mij is privacy een voorwaarde, zeker in dit werk, en ik zal er ook alles aan doen om de 
privacy van mensen bij wie ik beroepshalve betrokken ben te beschermen en te bewaken.  

Algemene persoonlijke gegevens 
Van sommige mensen heb ik alleen de naam en een mailadres, van anderen ook een 
telefoonnummer, of adres, en eventueel rekeningnummer.  
Deze gegevens gebruik ik om contact te kunnen houden zolang dat aan de orde en gewenst is. 
Als ik het initiatief neem tot het maken van contact middels een van deze gegevens dan zal ik 
altijd vragen of het gewenst is en de gegevens uit mijn administratie verwijderen als verder 
contact niet gewenst is.  
Ik zal algemene berichten zoals aankondingsmails alleen sturen naar mensen die daar 
expliciet toestemming voor gegeven hebben. Ik zal altijd expliciet de mogelijkheid geven om 
uit te schrijven als verdere berichtgeving niet meer op prijs gesteld wordt. In dat geval worden 
de gegevens van deze persoon verwijderd.  
Ik zal altijd de wens van de persoon in kwestie als leidraad nemen, tenzij dat wettelijk niet 
kan.  

Bescherming van gegevens 
Ik zal er altijd voor zorgen dat alle gegevens alleen door mij gebruikt worden en niet bij 
derden terechtkomen, op wat voor manier dan ook, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor 
gegeven is of dit om wettelijke redenen noodzakelijk is.  
Ik zal deze gegevens alleen gebruiken voor doelen waarvoor ze gegeven zijn of waarvoor 
toestemming gegeven is.  

Persoonlijk informatie van mensen die ik begeleid 
Als het ondersteunend is voor een begeleiding houd ik op papier informatie bij over de 
gesprekken en de achtergrond van iemand die ik begeleid.  
Deze dossiers vernietig ik na het wettelijk bewaartermijn of zoveel eerder als de client dat wil.  
Ik zal nooit informatie doorgeven aan derden, tenzij ik uitdrukkelijke toestemming heb.  
In intervisie en supervisie zal ik de identiteit van de cliënt of clienten zoveel mogelijk 
beschermen.  


