Privacyverklaring Begeleiding naar werk, opleiding of participatieplek
De gemeente Nissewaard verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen
persoonsgegevens. De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in
de zin van de AVG voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De
bestuursorganen zijn de Burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van
B&W).

De gemeente Nissewaard heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dat is een externe
objectieve toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens. Voor vragen of klachten over
de AVG kunt u de FG benaderen via privacy@nissewaard.nl

De gemeente vindt meedoen in de samenleving belangrijk. Dat betekent dat bijstandsgerechtigden
die moeite hebben met het vinden van werk of opleiding en die ook niet op een andere passende
manier deelnemen aan de maatschappij, in aanmerking komen voor ondersteuning. In dat kader
biedt de gemeente verschillende soorten ondersteuning. Deze ondersteuning betreft onder andere
het begeleiden naar werk, opleiding, een passende participatieplek en het laten opdoen van
werkervaring. Om deze ondersteuning te kunnen bieden, gebruikt de gemeente persoonsgegevens.
Wij leggen graag uit hoe wij dit doen. wij maken hierbij geen gebruik van geautomatiseerde
besluitvorming. Een medewerker van de gemeente neemt altijd het besluit.

1: Van wie verzamelen wij persoonsgegevens
De gemeente gebruikt persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden uit de gemeenten Nissewaard
en Brielle In het kader van de ondersteuning naar werk, opleiding of een passende participatieplek.

2:Welke gegevens gebruiken wij
De gemeente gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van bijstandsgerechtigden uit de
gemeenten Nissewaard en Brielle om onze ondersteuning te kunnen bieden. Zo gebruiken wij
bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, gegevens over opleiding en werkervaring,
beroepswensen en motivatie. Wanneer noodzakelijk voor de ondersteuning die wij bieden,
gebruiken wij gegevens over gezondheid. In sommige gevallen houden wij ook bij of u in aanmerking
komt voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Hieronder staat precies omschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken.







NAW-gegevens
Contactgegevens (telefoonnummers en e-mailadres)
Gegevens over opleiding en werkervaring
Beschikbaarheid voor werk en eventuele belemmeringen t.a.v. het accepteren van werk
Motivatie en beroepswensen
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Persoonlijke eigenschappen (zoals flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid,
presentatie, uiterlijke verzorging, leergierigheid, houding en sollicitatiegedrag)
Gegevens over de ondersteuning (afstand tot de arbeidsmarkt, gespreksverslagen,
rapportages, doelstellingen, afspraken, deelname aan trainingen en cursussen)
Beoordelingen, waarschuwingen en sancties
Arbeidsongeschiktheid
Gegevens over gezondheid indien noodzakelijk voor de ondersteuning (bijvoorbeeld advies
van een medische keuring of advies psychologisch onderzoek)

3: Wie ontvangen de persoonsgegevens
Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens
met andere partijen. Dit zijn bijvoorbeeld het UWV, potentiele werkgevers, re-integratiebureaus,
maatschappelijk dienstverleners, de belastingdienst, uitzendbureaus en andere organisaties die wij
(moeten) inschakelen om te kunnen begeleiden richting werk, opleiding of andere participatieplek.
Dit kan ook plaats vinden in het kader van de invulling van een social return on investmentverplichting van 1 van deze organisaties. Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese
Economische Ruimte.

4: Doeleinden gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hoofddoel is het begeleiden van
bijstandsgerechtigden naar werk, opleiding of participatieplek. Hieronder meer precieze doeleinden:











Het opstellen van het klantbeeld door de werkadviseur.
Het bepalen van de afstand tot de arbeidsmarkt.
Het bepalen van ondersteuningsmogelijkheden en inzet van instrumenten.
Het doorverwijzen naar de afdeling binnen de gemeente die de juiste begeleiding kan bieden.
Het coachen, begeleiden, motiveren en versterken van bijstandsgerechtigden in hun
loopbaanpad.
Het zo snel mogelijk leiden van bijstandsgerechtigden naar betaalde arbeid.
Het trainen van bijstandsgerechtigden, bijvoorbeeld op het gebied van solliciteren, netwerken.
Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en
verantwoording van ons beleid.
Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

5: Grondslag voor gebruik persoonsgegevens
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. De gemeente heeft op basis
van de wet een taak om bijstandsgerechtigden te ondersteunen bij het vinden van werk of een
passende participatieplek. In dat verband verkennen wij de mogelijkheden van bijstandsgerechtigden
uit de gemeenten Nissewaard en Brielle om te participeren in de samenleving. Wij doen dit op basis
van artikel 7 en 53a van de Participatiewet.
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6: Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard .
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dit
is voor de duur van de ondersteuning, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere
duur te bewaren. Ook eist de selectielijst van de Archiefwet dat wij gegevens voor een bepaalde
periode bewaren. Zo moeten wij, indien wij daadwerkelijk overgaan tot ondersteuning, uw gegevens
tot 10 jaar bewaren zodra de ondersteuning is beëindigd. Voor meer informatie kunt u ook het
verwerkingsregister op de website van de gemeente Nissewaard raadplegen.

7: Uw rechten uitoefenen
Als inwoner van de gemeente Nissewaard of Brielle of als belanghebbende kunt u uw privacyrechten
bij de gemeente Nissewaard uitoefenen. Dit betekent dat u om inzage mag verzoeken in de
persoonsgegevens die de gemeente van uw verwerkt.
U mag daarnaast een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik
ervan te beperken.
Tenslotte kan u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens is
geweest intrekken en kan u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de
gemeente Nissewaard. U kunt deze indienen via privacy@nissewaard.nl
De gemeente zal u binnen een maand na uw verzoek op de hoogte stellen over het gevolg dat aan
uw verzoek wordt gegeven.

8: Meer informatie
Voor vragen, klachten of meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten ten aanzien van uw
persoonsgegevens kunt u via privacy@nissewaard een aanvraag doen op basis van de AVG. Wij
vragen u om kort te omschrijven welk verzoek u hebt en om uw telefoonnummer en/of e-mail adres
op te geven zodat wij contact met u op kunnen nemen. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend zullen
wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie werkdagen, contact met u opnemen om samen
met u te kijken naar uw aanvraag.
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