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Privacybeleid 
 
 

Algemeen 
Dit is het privacybeleid van SZamen Gezond B.V., statutair gevestigd aan de Stationsweg 387, 3925 CC 
te Scherpenzeel, hierna te noemen: SZamen (www.szamen.nl). 
 

Wij doen er alles aan om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens. Wij 
verwerken privacygevoelige data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en garanderen professionele onafhankelijkheid 
in overeenstemming met de richtlijnen uit het professioneel statuut arbodienstverlening. 

 
Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij de privacy waarborgen 
in de manier waarop wij met privacygevoelige informatie omgaan. Daarom leggen wij in dit 
privacybeleid uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden verwerkt. 
 
Toepasselijkheid 
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. De privacy 
van medewerkers, klanten en ook door ons ingeschakelde derden, speelt een belangrijke rol in onze 
organisatie. Met persoonsgegevens bedoelen wij de gegevens die direct leiden tot een natuurlijk 
persoon. 

 
Verantwoordelijkheid en geheimhouding medewerkers 
Alle medewerkers van onze organisatie* dragen de geheimhoudingsplicht als het gaat om 
vertrouwelijke informatie en/of de verwerking van persoonsgegevens, welke bij indiensttreding 
formeel is geregeld. Dit privacybeleid is bekend bij en ondertekend voor akkoord door iedere 
medewerker van onze organisatie. Elke medewerker is hiermee gehouden de opgestelde 
richtlijnen na te leven. 
*(secretaresse/verzuimconsulent/casemanager/arbeidsdeskundige/financieel administratief 
medewerker). 
 
Contact 
Wij behouden ons het recht dit privacybeleid te wijzigen, mits deze wijzigingen niet in strijd zijn met de 
geldende wet- en regelgeving (AVG). Indien een definitie niet geldig is, vervalt enkel deze definitie in het 
beleid. Onze Functionaris Gegevensbescherming (fg@szamen.nl) is verantwoordelijk voor dit beleid. 
 
Klachten over onze dienstverlening kunnen gestuurd worden naar info@szamen.nl. 
Het klachtenreglement en het klachtenformulier van “SZamen Gezond B.V.” is net als dit privacybeleid te 
downloaden van de website: www.szamen.nl. 
  

http://www.szamen.nl/
mailto:fg@szamen.nl
http://www.szamen.nl/
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Dienstverlening 
Wij helpen de werkgever en diens medewerker bij efficiënte verzuimbegeleiding van a tot z. Wij 
denken mee over duurzame inzetbaarheid of voeren op aanvraag een dossieranalyse uit. 
Verder genereren wij verzuimcijfers voor de werkgever die afkomstig zijn uit een gedegen 
verzuimadministratie in het verzuimsysteem VerzuimSignaal. 

 
Wij volgen de richtlijnen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en hebben kennis op het gebied 
onder meer verzuimbegeleiding, (verzuim)verzekeringen en verzuimpreventie. Verder helpen wij 
de werkgever, zodat de medewerker begeleid wordt zoals het hoort. Ook zetten wij hiermee in op 
een duurzame samenwerking tussen de werkgever en medewerker. 
 

Persoonsgegevens 
Onderstaand is een overzicht van de persoonsgegevens te zien die wij verwerken. 

• Voorletter(s) 

• Roep- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens (adres, postcode, woonplaats en land) 

• E-mailadres (medewerker) 

• Telefoonnummer (vast of mobiele nummer) 

• IBAN / Rekeningnummer medewerker 

• Burgerservicenummer (BSN)* 

• Contactgegevens contactpersoon (werkgever) 

• Functie medewerker en standplaats 
• Datum in- (en uit) dienst 

 
*Het Burgerservicenummer (BSN) dat ter identificatie van een persoon bij wet is voorgeschreven, wordt bij de 
verwerking van persoonsgegevens uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor 
doeleinden bij de wet bepaald. 

 
Doeleinden 
De persoonsgegevens worden gebruikt voor onder meer de volgende doelen: 

• Het uitvoeren van onze werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader 
waarvan een opdracht aan ons is verstrekt; 

• Het informeren over wijzigingen van onze diensten; 

• Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en eventuele nieuwsbrieven; 

• Het onderhoud, waaronder updates en releases, van de systemen waarin privacygevoelige informatie 
wordt vastgelegd, al dan niet door een subverwerker ter beschikking gesteld; 

• Het gegevens- en technische beheer, door een subverwerker; 

• De hosting, ook door een subverwerker. 
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Grondslagen verwerking persoonsgegevens 
De verwerking van de persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien en voor zover aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan (volgens artikel 6 van de AVG). Door akkoord te gaan met dit 
privacybeleid geeft onze klant expliciet toestemming (in de zin van lid 1 sub a van het hiervoor 
genoemde artikel van de AVG) voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven 
genoemde doeleinden. 

 
Indien geen expliciete toestemming is verleend voor het verwerken van persoonsgegevens, kan de 
verwerking zonder toestemming niet plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 
het contract waarbij de persoon onderdeel is. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting 
rusten om persoonsgegevens te verwerken. 
 

Rechten omtrent persoonsgegevens 
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken heeft recht op inzage, correctie of 
verwijdering van diens persoonsgegevens. Tevens kan deze bezwaar maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft deze 
persoon het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan zichzelf of in 
opdracht aan een andere partij. Een medewerker blijft de mogelijkheid behouden om de 
toestemming voor verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien wij echter bepaalde 
gegevens niet mogen verwerken, kunnen wij mogelijk de persoon of de partij niet goed van dienst 
zijn. 

 
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken kan een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van diens persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 
toestemming of bezwaar op de verwerking van diens persoonsgegevens sturen naar fg@szamen.nl. 
Wij kunnen vragen om een geldig legitimatie, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 
verzoeken. Wij willen tevens aangeven dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij 
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Bewaartermijn 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt dan wel op grond van wet vereist is.  
 
Na herstelmelding van een werknemer (in dienst) worden de notities, verslagen of andere 
documentatie met (vertrouwelijke) persoonsgegevens na twee jaar opgeschoond uit de 
systemen bij ons als arbodienstverlener. 
 
Na einde van het dienstverband worden de verslagen/documenten die voortvloeien uit de Wet 
Verbetering Poortwachter de gegevens na 2 jaar definitief verwijderd uit het online 
verzuimadministratiesysteem van de werkgever, met uitzondering van gepseudonimiseerde 
gegevens die gebruikt worden bij verzuimrapportages of documentatie waarvan verwacht mag 
worden dat deze bewaard blijven, zoals gegevens omtrent een WIA-uitkering of re-
integratieverplichtingen als werkgever. Aanstellingskeuringsdossiers worden maximaal zes maanden 
bewaard. 

 
Als de overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener wordt beëindigd, 
worden de aanwezige gegevens tot maximaal twee jaar na einde overeenkomst bewaard. 
  

mailto:fg@szamen.nl
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Persoonsgegevens in medisch dossier 
Bewaartermijn medische dossiers 
De bedrijfsarts bewaart medische dossiers maximaal 20 jaar in verband met wettelijke 
bewaartermijn. Het is mogelijk dat, indien de situatie van de werknemer dit vraagt, het medische 
dossier langer wordt bewaard. Als er sprake is van (risico) op beroeps gebonden aandoeningen die 
zich na verloop van (nog langere) tijd kunnen ontwikkelen, dan moeten medische gegevens voor 
dit doeleinde tevens langer worden bewaard*. 
*de bewaartermijn voor bovenstaande is 40 jaar in het geval dat een medewerker blootgesteld is aan carcinogene stoffen 
of biologische agentia. In het geval dat een medewerker heeft gewerkt met ioniserende straling dienen de gegevens 
bewaard te worden, totdat de persoon op wie de gegevens betrekking hebben tot ten minste dertig jaar na de blootstelling 
of tot de medewerker de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt. 

 
Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen drie maanden uit het 
systeem verwijderd en/of vernietigd. Een uitzondering is mogelijk in situaties wanneer verwacht 
kan worden dat bewaren van de persoonsgegevens van belang en noodzakelijk is in verband met 
opvolging van richtlijnen uit de wetgeving. Indien dit noodzakelijk is, zal dit worden toegelicht aan 
werkgever. 
 
Persoonsgegevens in het medisch dossier 
In het medisch dossier bewaart de bedrijfsarts gegevens omtrent de gezondheid en de 
behandeling van de medewerker (ook wel patiënt). De bedrijfsarts verwerkt slechts die gegevens in 
het dossier opnemen, die voor een ‘goede dienstverlening’ in de toekomst noodzakelijk zijn. De 
bedrijfsarts beoordeelt per situatie welke gegevens in het medisch dossier worden genoteerd. 
 
Over het algemeen worden de volgende zaken in het medisch dossier bewaard: 
- De inhoud van het medisch handelen; 
- Gegevens die een rol spelen bij het onderhouden van de continuïteit van de zorg; 
- Gegevens die voor een medewerker (patiënt) ook bij de volgende behandeling of een 

volgend onderzoek relevant zijn en; 

- Schriftelijke wilsverklaringen van de medewerker (patiënt). 

 

Naast de mogelijkheid om op grond van toestemming van de medewerker kan de bedrijfsarts op 
grond van noodzakelijkheid van het delen van persoonsgegevens (voor een goede 
diagnosestelling/behandeling, begeleiding, re-integratie van zieke medewerker of antwoord op 
de vraag of zich een uitzondering op de loondoorbetalingsverplichting voordoet). 

 
Welke gegevens vallen onder noodzakelijkheidsvereiste? 
• Functionele beperkingen en implicaties daarvan voor het soort arbeid dat de medewerker nog 

kan verrichten; 

• De werkzaamheden waartoe de medewerker nog wel, of juist niet meer in staat is; 
• Het verwachte einddoel van de re-integratie (geschiktheid voor eigen werk, passend werk of re-

integratie tweede spoor) met zo mogelijk een indicatie van de verwachte duur van de 
beperkingen of arbeidsongeschiktheid; 

• De eventuele aanpassingen, werkvoorzieningen of activiteiten die medewerker en werkgever in 
het kader van de re-integratie moeten treffen; 

• Werk gerelateerde oorzaken voor de arbeidsongeschiktheid, die bij terugkeer in de eigen 
werksituatie opnieuw arbeidsongeschiktheid of gezondheidsschade kunnen opleveren. De 
werkgever zal in staat gesteld dienen te worden passende maatregelen te nemen; 

• Advies over technische interventies die door de werkgever worden gefaciliteerd zoals 
bijvoorbeeld werkplekonderzoek, -aanpassingen of advies over het inschakelen van een 
arbeidsdeskundige of re-integratiebureau. 
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Opvragen medische informatie 
Het opvragen van medische informatie ten behoeve van het re-integratieproces van de medewerker 

kan door het medisch secretariaat worden uitgevoerd. Het medisch secretariaat doet dit in 

opdracht van de bedrijfsarts en is hiervoor bevoegd. Het medisch secretariaat vraagt schriftelijk 

toestemming op bij de medewerker voor het opvragen en delen van de medische informatie. De 

medische informatie wordt in het medisch dossier opgeslagen, die enkel inzichtelijk zijn voor de 

(bedrijfs)artsen. De gegevens worden enkel op een veilige manier overgedragen (zie uitwisseling, 

beveiliging en verwerkingsverwijze voor meer informatie). 

 

Partners en andere partijen 
Systeem Toegang aan Wijze van autorisatie 
VerzuimSignaal (VISMA) – 
verzuimsysteem ten behoeve 
van verzuimbegeleiding bij 
klanten (niet-medische 
gegevens) 

Casemanager Verzuim 
Arbeidsdeskundige 
2e-spoortrajectbegeleider 
Verzuimconsulent 
Helpdesk (secretariaat) 
Leidinggevende (werkgever in 
eigen omgeving) 
Verzekeringsspecialist 

Verstrekken van 
inloggegevens (inlognaam en 
wachtwoord); 
Tweefactorauthenticatie 

VerzuimSignaal – 
verzuimsysteem ten behoeve 
van verzuimbegeleiding bij 
klanten (medische gegevens) 

Bedrijfsarts 
Keuringsarts 
Casemanager Taakdelegatie 

Verstrekken van 
inloggegevens (inlognaam en 
wachtwoord); 
Tweefactorauthenticatie 

Sharepoint – Online 
werkomgeving om 
documentatie volledig te 
maken (niet-medische 
gegevens) 

Casemanager Verzuim 
Arbeidsdeskundige 
Verzuimconsulent 
Helpdesk (secretariaat) 
Leidinggevende (werkgever in 
eigen omgeving) 

Verstrekken van 
inloggegevens (inlognaam en 
wachtwoord); 
Tweefactorauthenticatie 

 

Uitwisseling, beveiliging en verwerkingswijze 
Uitwisseling 
Indien persoonsgegevens van één of meerdere personen aan ons dienen te worden verstrekt 
ten behoeve van onze dienstverlening, dan vragen wij de persoonsgegevens op via ZIVVER. 
Wij sturen een e-mail waar veilig mailen wordt gegarandeerd. De e-mail en bijlagen kunnen enkel 
via een persoonlijk en wachtwoord worden geopend. De reactie van de ontvanger wordt in een 
veilige omgeving teruggestuurd naar ons. De persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt worden 
door een medewerker (van een werkgever), een werkgever, het UWV of de bedrijfsarts. 
 
Wij stellen de persoon op de hoogte van wie de persoonsgegevens om zeer specifieke redenen, of 
anders dan besproken, moeten delen ten behoeve van goede uitvoering van onze 
dienstverlening. Ook in dat geval geldt dat wij gebruik maken van ZIVVER. Lees meer op de 
website van ZIVVER. 
 

In het geval een medewerker van een werkgever gebruik heeft gemaakt van het 
arbeidsomstandighedenspreekuur en de bedrijfsarts de werkgever van advies wil voorzien, 
dan vragen wij van tevoren schriftelijk toestemming aan de medewerker om dit te geven. Deze 
toestemming is aangetekend in het medisch dossier. 
  

https://www.zivver.eu/nl/
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Beveiliging 
Wij zijn ervan bewust dat wij persoonsgegevens verwerken en stellen de eis aan onze 
medewerker van onze organisatie dat zij zich bewust zijn van de beveiligingsmaatregelen om 
persoonsgegevens op juiste wijze te verwerken en onderstaande zaken zoveel mogelijk te 
beperken/voorkomen. 
- Beschadiging of verlies van persoonsgegevens 
- Onbevoegde wijziging van persoonsgegevens 
- Ontvreemding van persoonsgegevens 
- Kennisneming van persoonsgegevens door onbevoegdheden 

De beveiligingsmaatregelen worden in samenwerking met onze IT-leverancier getroffen. Indien 
meer informatie gewenst is over welke beveiligingsmaatregelen wij hebben getroffen, is het 
mogelijk contact op te nemen via fg@szamen.nl om een toelichting op te vragen. 
 

Bij een eventuele datalek, al dan niet waarvoor een meldplicht geldt, volgen wij een intern 
protocol datalek. 
 
Verwerkingswijze 
Verwerking van persoonsgegevens op papieren 
Het printen van persoonsgegevens op papieren wordt zoveel mogelijk beperkt. In sommige gevallen 
is dit echter onderdeel van dagelijkse werkzaamheden. De papieren die persoonsgegevens bevatten 
worden in een afgesloten kast bewaard. Indien het papier met persoonsgegevens niet meer nodig is 
om te bewaren of in te zien, dan wordt het papier via de papierversnipperaar vernietigd. Wij 
hanteren binnen onze organisatie een opschoon- en bewaarbeleid, waarin wij tweemaal per jaar 
een opschoondagdeel organiseren. Het opvolgen van deze richtlijnen wordt door de FG 
gehandhaafd, of bij afwezigheid van deze, door directie. 
 
Verwerking van persoonsgegevens met elektronische gegevens 
Elke medewerker van onze organisatie heeft een inlognaam en wachtwoord tot het beveiligde 
netwerk van SZamen (“Space2Work/Azure”). 

 
Aanvullende richtlijnen t.b.v. van onze medewerkers zijn omschreven in de gedragscode omtrent 
de IT-infrastructuur in het personeelshandboek. 
 

Sancties 
Voor het overtreden van bovengenoemde regels kan een medewerker van onze organisatie sancties 
worden opgelegd door de directie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan dit bij lichte 
overtredingen zijn in de vorm van een berisping. Bij ernstige overtredingen kan dit uitmonden in 
een geldboete, het verbreken van de samenwerking of ontslag op staande voet. De ernst van de 
overtreding en de daaropvolgende sancties zullen worden beoordeeld en vastgesteld door de 
directie. 

mailto:fg@szamen.nl

