
Privacyverklaring   

Stichting MeeDoen Werkt 

 
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting MeeDoen Werkt verzameld worden. Het is 
daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens 
kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.  
 
Stichting MeeDoen Werkt zoekt naar een zo volwaardige mogelijke dagbesteding of werk voor 
jeugdigen en jongeren (te beginnen) in de leeftijd van 17-30 jaar met een loonwaarde van maximaal 
50/60%. Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek te vinden, die 
hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te participeren in de 
maatschappij. Om deze doelstelling te kunnen realiseren werken we samen met zorgaanbieder SWZ 
Zonhove in Carrousel. 
 
Daarnaast richt Stichting MeeDoen Werkt zicht op het realiseren van woonvormen voor 
jongvolwassenen die, ondanks hun bijzonderheden, zo veel als mogelijk op zichzelf willen wonen. Er 
is geen verblijf vanwege behandeling nodig, wel (enige) zorg en ondersteuning; bijvoorbeeld op het 
gebied van sociale redzaamheid, psychosociaal functioneren en/of lichamelijke verzorging. De 
bewoners/ouders organiseren zelf de zorg of begeleiding die ze nodig hebben, veel of weinig, betaald 
of mantelzorg. Om deze doelstelling te kunnen realiseren werken we samen met andere partijen in 
Werkgroep Doorpakken Wonen. 
 
 

Contactgegevens: 

 

Stichting MeeDoen Werkt  
Hendrik Veenemanstraat 12     
5691 BD Son           

Mail: info@meedoensenb.nl      

Tel: 0499-461 642       
KvK: 64381811 | RSIN 855643055 

https://meedoenwerkt.nl/ 

  

 

 

Verwerking Persoonsgegevens 
Stichting MeeDoen Werkt verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van of je bekend bent bij Stichting 
MeeDoen Werkt verzamelen en verwerken wij onderstaande persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer(s) 

• E-mailadres 

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Jij en/of je ouders moeten hiervoor 
toestemming geven.) 

  

mailto:info@meedoensenb.nl
https://meedoenwerkt.nl/


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Stichting MeeDoen Werkt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van 
jou: 

• Gezondheid / beperking 

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar  

• Burgerservicenummer (BSN)  

• Plan naar werk  

• Stageovereenkomst 

• C.V. 

• arbeidscontract 
 

Doel verwerken persoonsgegevens 
Stichting MeeDoen Werkt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Verzenden van onze nieuwsbrieven, uitnodigingen en/of promotie-uitingen 
Stichting MeeDoen Werkt sturen via e-mail nieuwsbrieven en/of promotie-uitingen. Deze 
nieuwsbrieven en promotie-uitingen zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres 
worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting MeeDoen 
Werkt of door persoonlijk contact op te nemen met onze stichting. Daarnaast kan je mondeling of 
tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. 

• Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren. 
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Stichting MeeDoen Werkt 
via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een 
voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, onderwerp van je bericht 
en je bericht. 

• Jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten 

• Het maken van jouw ‘Plan naar werk’  
Jouw persoonsgegevens worden op dit formulier verzameld zodat de Stichting MeeDoen Werkt 
met jou naar een passende werkplek kan zoeken en kan zorgen voor de gewenste begeleiding. 
Het verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van het Plan naar werk (zie bijlage 1) is 
verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Stichting MeeDoen Werkt een overeenkomst 
te sluiten.  
 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering 
van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in 
contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtgevers. 

 
 
Bewaren persoonsgegevens 
Stichting MeeDoen Werkt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.  

• Onze nieuwsbrief, uitnodigingen en/of promotie-uitingen 
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in onze database. De opslag van jouw 
gegevens is voor onbepaalde tijd. Gegevens worden direct verwijderd als je jezelf uitschrijft. Jij 
kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt door een mail te sturen naar info@meedoenwerkt.nl. 

• Contact opnemen 
Op het moment dat je contact opneemt via de mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, 
zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en bericht opgeslagen op de mailserver. Die mails 
worden maximaal twee jaar bewaard. 

• Plan naar werk 
Jouw plan naar werk wordt opgeslagen in Microsoft OneDrive, met wachtwoordbescherming. 
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting MeeDoen Werkt, maar nooit 
langer dan nodig is voor het uitvoeren en begeleiding van dit plan. 



Beveiliging persoonsgegevens  
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen 
beheerd in onze systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting MeeDoen Werkt 
worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via onze software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 
 
De apparaten die jouw gegevens openen, zijn elk zelf vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal 
apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 
 
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat 
jouw verbinding met de website van door Stichting MeeDoen Werkt privé is. Je herkent deze 
beveiliging aan het groene slotje voor de URL. 
 
Stichting MeeDoen Werkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. 

 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Stichting MeeDoen Werkt verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Om het begeleidingsproces zo 
goed mogelijk te laten verlopen, verstrekken wij uitsluitend informatie aan mogelijke werkgevers en 
hulpverleners die betrokken zijn bij jouw begeleiding. 
 
Stichting MeeDoen Werkt is actief op social media. Voordat we foto’s hierop delen checken we 
zorgvuldig of er geen bezwaar zou kunnen ontstaan. We vermijden zoveel mogelijk directe 
gezichtsherkenning op onze foto’s. Personen die geen toestemming hebben gegeven voor het 
publiceren van foto’s worden sowieso niet in beeld gebracht. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Stichting MeeDoen S&B gebruikt op hun eigen websites geen cookies of vergelijkbare technieken.  
Aan onze website is Google Analytics verbonden. Google Analytics houdt automatisch gegevens bij 
om websites te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw 
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het bezoeken van de website of 
de pagina’s die veel bezocht worden.   

 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stichting MeeDoen Werkt 
vastgelegd en bewaard worden. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Te allen tijde heb je 
onderstaande rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens. 
• Recht op inzage 

Stichting MeeDoen Werkt moet de persoonsgegevens opsturen/delen als jij daarom vraagt. 
• Recht op rectificatie 

Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door Stichting MeeDoen Werkt fout verwerkt, dan 
moet Stichting MeeDoen Werkt dit aanpassen als daarom gevraagd wordt. 

• Recht op overdracht 
• Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens 

Jij mag aangeven dat jouw gegevens die bij Stichting MeeDoen Werkt zijn opgeslagen niet meer 
worden gebruikt.  
 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je 
persoonsgegevens sturen naar info@meedoenwerkt.nl.  
 



Als je vindt dat Stichting MeeDoen Werkt niet op de juiste manier met jouw veranderingsverzoek is 
omgegaan of je vindt dat wij niet juist met jouw persoonlijke gegevens omgaan, dan kun je een 
officiële klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 

Afsluiting 
Stichting MeeDoen Werkt behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is 
vereist, dan wel wanneer Stichting MeeDoen Werkt dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een 
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting MeeDoen Werkt te 
beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.  
 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met onze Functionaris Gegevensbescherming: 
 
Diana van der Looij          

Mail: info@meedoensenb.nl      

Tel: 06 4092 8987         

 
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:info@meedoensenb.nl


 

BIJLAGE 1 

 

 
 
 
Plan naar Werk 
 

Ingevuld door  

Datum  

 
Kandidaat / medewerker /stagiaire 

Naam  

Geboortedatum  

Adres  

Telefoon  

Mobiele telefoon  

E-mail  

Wilsbekwaam ja/ nee?  

Naam eerste contactpersoon  

Relatie contactpersoon t.o.v. 
kandidaat 

 

Telefoon contactpersoon  

E-mail contactpersoon  

 
Begeleider Carrousel 

Naam  

E-mail  

Telefoonnummer  

Adres Carrousel  

Coördinator  

 

Plan naar Werk 
Verwachting eindprofiel  Beschut werk / intensief begeleide arbeid 

Werk met lks. Geschatte loonwaarde: …… tot ……%  
 

Stappenplan 1. Stage/ werkervaringsplaat bij …….. 
2. Loonwaardemeeting   

 

Tijdsplan Datum 
 

Opleidingsplan Leren in de praktijk  
 

Voorziening 
nodig ja/nee? 

 
 



Afbouw ?  

 

Profiel 
Persoonsomschrijving  

Opleiding  

Werkervaring  

Kwaliteiten  

Belastbaarheid  

Randvoorwaarden werk  

Wensen t.a.v werk  

Wensen t.a.v. opleiding  

 
Logboek 

… - …. -2017 Intake 

Van …. tot ….- 2017 Stageplaats /werkervaringsplaats bij ………………. 

Datum Evaluatiegesprek bij werkgever, notulen 

  

  

  

  

  

  

  

 

Ondertekening 

 

  



Huidige Werkplek 
Soort werkplek Stageplaats/ werkervaringsplaats 

Bedrijf/organisatie  

Afdeling  

Naam contactpersoon   

Naam begeleider   

Adres  

Telefoonnummer  

e-mail  

Werkdagen  

Werktijden Dagen en tijden vermelden  
Even de dag doorspreken bij De Carrousel:…. 

Contract, verzekering  
 
 

 

Werkervaringsovereenkomst van SWZ Carrousel en/of (ivm 
verzekering) 
De werkzaamheden worden zonder betaling verricht. 

  

Loonwaardebepaling Tijdens de werkervaringsperiode wordt de loonwaarde bepaald 
door UWV.  De Carrousel: initiatief om UWV in te schakelen. 

 

Werkzaamheden en Afspraken 
Periode werkervaringsplaatsing … - … - 2017  

Evaluatie  

Werkzaamheden Meewerken, …… 

Kleding en verzorging Zorg voor goede Zelfverzorging, lichaamsverzorging 

Telefoon  

Ziekmelden  

Pauzes  

Roken  

Vervoer  

  

  

 
Leerdoelen en Aandachtspunten 

Leerdoelen  

Aandachtspunten voor 
Begeleiding 

 

 

 


