Esdégé-Reigersdaal

bijlage 7

register bewaarplaaten ,april 2007

Register van bewaarplaatsen
persoonsgegevensbestanden
binnen Esdege-Reigerdaal.
gewijzigd cluster/dienst/locatie:

doel:

categorie:

aard gegevens:

bewaartermijn

opschoning

verwerving:

verstrekking:

doel:

overzicht ink. + uitgaven
overzicht ink. + uitgaven
opst. Contract+ fact.
opst. Contract+ fact.
fact. Aan debiteuren
voeren van sal adm.
int. Boeking kosten/baten

clienten op locatie
clienten op locatie
clienten met p.g.b.
REA clienten
debiteuren
personeelsleden
int. gedetach. Pers.

n.a.w./fin/zorgvraag +reg.nr
n.a.w./fin/zorgvraag +reg.nr
n.a.w./fin/zorgv. + wet vertw.deb.nr
n.a.w./fin/zorgvraag+ sof.waj. Verw. Desk.
n.a.w.relatienr. Sofi nr., verval.term.Desk.
n.a.w.geb./i.d./ink./bur.st./zk.verz./contr/sal
naam, afd. sal. Reg.nr.

10 jr na vertrek
10 jr na vertrek
10 jr na vertrek
10 jr na vertrek
10 jr na vertrek
10 jr na vertrek
10 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

secr. E.R.
secr. E.R.
betrokkene
zorgverz. Spd, zorginstellingen
betrokkene
betrokkene + p&o
sal.adm. Clusterm.

bew. voerder, cur, kantonr.
n.v.t.
n.v.t.
g.a.k. / uvi
n.v.t.
pens.f./bedrijfsver. Gem.
n.v.t.

taakuitv.

verzenden attenties i.o.v RvB aan ex
medewerkers

ex medewerkers

naw, telefoonnummer, omschrijving pensioen/OBU

N.V.T.

na overlijden of melding
geen belangstelling ex
medewerker wordt
opgeschoond

P,O&O

RvB

het kunnen versturen van attenties

Esdégé-Reigersdaal
11-7-2016 foto- en filmarchief communicatie

Informatie/voorlichting

cliënten

Beeld in foto of film

kunnen alle cliënten, medewerkers, vrijwilligers of
verwanten zijn

de gegevens worden getoond in het met
de cliënt afgesproken medium: één van
onze bladen of website(s).

Informatieverstrekking/voorlichting over Diensthoofd communicatie
onze organisatie en dienstverlening.

19-3-2015 Mobiel incidenteel cameratoezicht

beter inzicht krijgen in zorgvraag

clienten

beeld en geluidfsopnames

Zo lang als nog bruikbaar en de toestemming Elke medewerker van de
nog geldt die de cliënt heeft gegeven.
afdeling communicatie
bepaalt nu zelf welke
beelden nog bewaard
moeten worden of gebruikt
kunnen worden. Dat doen
zij op basis van afspraken
met cliënten of hun eigen
ervaring over de
houdbaarheid van
beeldmateriaal.
gedragskundige bekijkt beelden daarna
direct
worden de beelden direct gewist
Bij het verstrijken van de
Gegevens zoals het OSP die direct
diverse bewaartermijmen
verband houden met de zorg en

clienten en Esdégé-Reigersdaal

N.V.T.

N.V.T.

clienten/verwanten/verwijzers/ externe behandelaars

De cliënt /wettelijke vertegenwoordiger
taakuitoefening/wettelijjke verplichting
geïnformeerd toestemming gegeven
voorkoming ernstige schade voor de
heeft.
client.
Het gaat om interne en externe
beroepskrachten die de gegevens nodig
hebben in het belang van de uitvoering
van de zorg- en dienstverlening (denk
hierbij ook aan het CIZ). Toch vragen we
de cliënten om toestemming bij
verstrekking aan extrne beroepskrachten,
omdat we zodoende het gegevensverkeer
transparant maken.
Er sprake is van ernstig nadeel voor de
cliënt wanneer zijn persoonsgegevens
niet worden verstrekt.
Er sprake is van een conflict van plichten
(bijvoorbeeld bij een redelijk vermoeden
van kindermishandeling)
Er sprake is van een wettelijk voorschrift
(bijvoorbeeld de verstrekking aan de
zorgverzekeraar in het kader van de
materiële controle).
Het gaat om de verbetering van de
kwaliteit van de zorg en dienstverlening.

jaarlijks

betrokkene direct leidinggevwende gegevens
loonbeslag deurwaarder

Instanties die de sociale wetten
taakuifoefening/calamiteiten/inzagerec
uitvoeren/Directie/Direct leidinggevende
ht/statistisch onderzoek
geen papier wel
digitaal/Bedrijfsarts/Medewerk
P,O&O/personeelsadviseurs/salarisadmini
stratie,
onderzoeksbureau's/betrokkenen/onderne
mingsraad, Tover

Manager Personeel en
Organisatie

secr.m + pers adv/med tover wat betreft de
opleidingsgegevens invm scholingsovereenkomsten.

Clustermanager PO&O manager/ Raad
generen geannominiseerde
van
managment info /analyseren
BestuurPersoneelsadviseurs/Personeelss verzuimgegevens/begl.traject info
ecretariaat/UWV/Delta Lloyd/ Verzekeraar uwv/uitvoeren verzek.
WGA
n.v.t.

Manager Personeel en
Organisatie
systeembeheerder
functioneel beheer

Clustermanagers/event. Gedeleerde
clustersecretariaten/Personeelsadviseurs/Arbeidsdeskundi
ge/ medew subafdelingen P,O&O

hoofd P&O

adm. Medew.

Preventiemedeweker,
Medewerkers/vrijwilligers van Esdégé-Reigersdaal die een
Administratief medewerker
incident melden Clustermanagers/diensthoofden kunnen
Arbo en Leidinggevende Arbo de meldingen binnen hun cluster/afdelingen inzien
afdeling

1-3-2002
1-3-2002
1-3-2002
1-3-2002
1-3-2002
1-3-2002
1-3-2002

afd fin. + automatisering
nieuwe clienten administratie
oude clienten administratie
p.g.b.
wet REA
debiteuren adm.
salaris adm.
interne overboekingen

27-3-2006 pefect view/selectie OBU

19-11-2014 Richtlijn dossiervorming en archivering

waarborgen kwaliteit dossiervorming en clienten en medewerkers
achivering

A Zakelijke gegevens
1. NAW gegevens van de cliënt
2. NAW gegevens van de relaties van de cliënt.
3. Gegevens van overige bij de ondersteuning \ behandeling betrokken
personen\instellingen.
4. informatie over het indicatiebesluit,
5. dienstverleningsovereenkomst,
6. wettelijke vertegenwoordiging, wilsbekwaamheid
7. juridische (BOPZ) status.
8. Informatie over gegevens, bv toestemmingsformulieren voor het
opvragen van gegevens
9. Financiële en administratieve gegevens
B zorginhoudelijke gegevens
1. Het ondersteuningsplan met bijlagen zoals het risico inventarisatie
formulier en signaleringsplan.
2. Evaluatie gegevens
3. De dagrapportage en doelrapportage, overzichten en
samenvattingen ervan.
4. Vertrouwelijke informatie bijvoorbeeld rondom lichaamsbeleving en
seksualiteit in een apart beperkt toegankelijk deel.
5. Aanvullende informatie (diagnostische gegevens) met betrekking tot
het functioneren van de cliënt op de verschillende onderdelen van het
ondersteuningsplan.
6. De behandeldossiers van de gedragsdeskundigen, artsen,
paramedici en overige eventueel betrokken behandelaren.
7. Beeldmateriaal dat bijvoorbeeld bij video analyses e.d. gebruikt
wordt.
8. Dag, week en maandagenda’s van de cliënt.
9. Gegevens die betrekking hebben op de nachtzorg.

afd. P&O
22-2-2016 Digitale personeelsdossiers

ondersteuning aan de cliënt . Deze
worden 15 jaar bewaard na beëindiging
dienstverleningsovereenkomst.
Gegevens die Esdégé-Reigersdaal van
de cliënt zelf hebben gekregen zoals
financiële gegevens, bankafschriften.
Deze worden zoveel mogelijk
teruggegeven aan de cliënt na het einde
van de dienstverleningsovereenkomst, of
aan diens nabestaanden
Gegevens die Esdégé-Reigersdaal heeft
geproduceerd, maar geen
gezondheidsgegevens zijn (de financiële
administratie); Voor fiscale gegevens
geldt een termijn van 7 jaar, na einde
dienstverleningsovereenkomst of na
overlijden

taakuitv.
taakuitv.

beheerder:
hoofd
hoofd
0 hoofd
hoofd
hoofd
hoofd
hoofd

afd
afd
afd
afd
afd
afd
afd

F&A
F&A
F&A
F&A
F&A
F&A
F&A

Hoofd secretariaat

gebruiker:

medew. Secretariaat

kwaliteitsfunctionaris

cliëntbegeleider, gedragsdeskundige en clustermanager
van betrokken cluster
clustermanager/ toewijzen
alle medewerkers die daarvoor geautoriseerd zijn. Zie voor
rechten functioneel beheerder meer info de richtlijjn dossiervorming en archivering.

Indienstgegevens Persoonsgegevens/Rechtspositie Papieren dossier
Arbeidsovereenkomsten en ethische paragraaf MKSA
StudieovereenkomstenVerlof FWGOverigVerzuim Papieren dossier
Correspondentie UWV Re-integratiedossier Financiële gegevens
Overig
Functioneren en loopbaanontwikkeling FunctionerenOPQ PTO POP
Onderzoek vermoeden
Diploma’sBIGOpleidingOverigSalarisgegevensJaaropgaven
Salarisstroken Salarisadministratie Loonbeslag

5-8-2013 ziekteverzuimregistratie in het personeelsinformatiesysteem.

In beeld brengen en houden van
verzuim/generen
managementinformatie
(geanonimiseerd)

personeelsleden

naam/hersteldatum/b. Ziektedatum/d. Verzuimdefinitie/verzuimdetails
2 jaar na eindigen arbeidsrelatie of na
(geen redenen)contactmomenten/div overzichten alleen inzichtelijk voor eindigen risicodragerschap
clustermanager

jaarlijks

betrokkene

1-3-2002 fuwa
Arbo&Gezondheid
3-4-2017 Icident MeldSysteem

beoord. pers, taak, funktie

personeelsleden

n.a.w. geb. datum, datum in dienst

afsl. Traject

jaarlijks

sal.adm.

inzicht in incidenten /Voldoen aan
wettelijke voorschriften/Dossier
opbouwen

Cliënten / Medewerkers / Vrijwilligers Naam melderEvt melding namen een ander persoonLocatie waar het
/ Contactpersonen
incident plaatsvondTod waarop het incident plaatsvondWelk type
incident plaatsvond Beschrijving diverse type incidenten
Met welke externe instantie/interne professionals na het incident er
contact geweest
Heeft het incident schade geleid en zo ja tot welke? Hoe groot de
impact is van het incident op de betrokken medewerker/vrijwilliger

NVT

NVT

Medewerkers\vrijwilligers

een clustermanager/diensthoofd kan de
meldingen inzien welke binnen zijn of
haar cluster/afdeling gedaan zijn.

Inzicht krijgen in meldingen
Vervolgacties kunnen ondernemen.

Toeleiding naar nieuwe interne functie

Interne sollicitanten, vrijwilligers en
externe sollicitanten

Op verzoek van de ingeschreven kandidaat

ieder kwartaal

betrokkene

Clustermanager, Werk & Advies

Opstarten sollicitatieproces/aanleggen Sollicitanten wat betreft eigen
personeelsdossier
gegevens/Mobiliteit & Stage
betaalde functies/Coördinator
vrijwilligerswerk voor de
vacatures voor
vrijwilligersfuncties en
gegevens van vrijwilligers

Het kunnen geven van gerichte
loopbaanadviezen aan de kandidaten

Medewerkers/ externe kandidaten

EmailadresVoornaamVoorletterTussenvoegselAchternaamPostcodeAdr
esWoonplaatsGeboortedatumTelefoonnummersGeslachtCVuploadenT
oegangskanaalMotivatiebrief uploadenOpzegtermijn ja/neeFoto
uploadenWerk je al bij Esdégé-ReigersdaalType
dienstverbandFunctiegroepGewenste urenGewenste
doelgroepWachtwoord sollicitant
OpleidingsniveauWerkervaringGewenste Regio Soort dienstverlening
Na inschrijving wordt geregistreerd:Aantal gedane sollicitaties Alle
correspondentie naar de sollicitantNotities,gespreksnotities, reacties op
vacaturesBelangrijke informatie
NAW gegevens,Functie,Cluster,Datum gesprek,Gesprek
met,Telefoonnummers,E-mailadres,Mogelijkheden,Niet
wenselijk,Correspondentie,Afspraken,Regio,auto/motorm,Uren,Datum
beschikbaar,Indruk sollicitant op medewerker Mobiliteit & Stage.

Op verzoek van de ingeschreven kandidaat,
bij aanname doorgestuurd naar PO&O,
aanleggen pers. Dossier.

jaarliijks

Betrokkene

Sollicitant, betrokken personeelsadviseur Inzage geven aan de kandidaten,
zodat zij weten welke gegevens er
worden verwerkt.Op de hoogte zijn
gemaakte afspraken

Medewerker Mobiliteit&Stage

Medewerker Mobiliteit&Stage

Voor de LIO maakt de student 2 filmopnamen.: De reacties van de een
cliënt als er geen interactie is met de student. De wijze waarop de cliënt
reageert op de student als er wel interactie is.Na toestemming van de
cliënt ( of verwanten) worden de filmpjes op Pynter gezet, in het
portfolio van de student. Hij maakt een map: ‘mijn filmopnamen’
binnen zijn of haar pynteromgeving en plaatst daar de filmopnamen in.

Aan het eind van de leergang worden de
filmopnamen vernietigd. Daar is de student
verantwoordelijk voor. De student draagt er
tevens zorg voor dat de gegeven
machtigingen aan de docent en aan de
leercoach om de opnamen te kunnen bekijken
weer ingetrokken worden.

Aan het eind van de
leergang worden de
filmopnamen vernietigd.
Daar is de student
verantwoordelijk voor. De
student draagt er tevens
zorg voor dat de gegeven
machtigingen aan de docent
en aan de leercoach om de
opnamen te kunnen
bekijken weer ingetrokken
worden.
Voor de Support opleiding maakt de student 2 filmopnamen: De
Aan het eind van de module waar de
Aan het eind van de module
reacties van de een cliënt als er geen interactie is met de student. De
opnamen voor nodig zijn worden deze
waar de opnamen voor
wijze waarop de cliënt reageert op de student als er wel interactie is.Na vernietigd. Daar is de student verantwoordelijk nodig zijn worden deze
toestemming van de cliënt ( of verwanten) worden de filmpjes op Pynter voor. De student draagt er tevens zorg voor
vernietigd. Daar is de
gezet, in het portfolio van de student. Hij maakt een map: ‘mijn
dat de gegeven machtigingen aan de docent student verantwoordelijk
filmopnamen’ binnen zijn of haar pynteromgeving en plaatst daar de
en aan de leercoach om de opnamen te
voor. De student draagt er
filmopnamen in.
kunnen bekijken weer ingetrokken worden.
tevens zorg voor dat de
gegeven machtigingen aan
de docent en aan de
leercoach om de opnamen
te kunnen bekijken weer
ingetrokken worden.
Naam, Geboortedatum, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E7 jaar na beëindiging contact (door de ficus
jaarlijks
mailadresOpleiding Leerjaar, Stagedocent, Stageplek, Hoogte
bepaald)
stagevergoeding, ID-bewijs, Ethische verklaring, Burgerservicenummer,
Verklaring otrent Gedrag (voor stages langerdan een maand

Cliënten / Studenten Leerweg Intensieve
Ondersteuning

student geeft toestemming aan de
docenten en de leercoach om de map in
te zien de docenten, de leercoach en
medestudenten zien de opnamens tijdens
de les

Om van te voren te beoordelen of de
opnames relevant zijn voor de les.
Om de filmopnamen te kunnen
vertonen in de les.

Student Leerweg Intensieve
Ondersteuning

De docenten, de leercoach en medestudenten zijn de
enigen die de filmpjes te zien krijgen.

Cliënten / Studenten Supportopleiding

student geeft toestemming aan de
docenten en de leercoach om de map in
te zien de docenten, de leercoach en
medestudenten zien de opnamens tijdens
de les

Om van te voren te beoordelen of de
opnames relevant zijn voor de les.
Om de filmopnamen te kunnen
vertonen in de les.

Student Support opleiding

De docenten, de leercoach en medestudenten zijn de
enigen die de filmpjes te zien krijgen.

Betrokkene (stagiaire zelf)

Personeelsadministratie
SalarisadministratieCollectieve
verzekeringToverBelastingdienst

Het vastleggen en beschikbaar
hebben van relevante
informatie/taakuitoefing
tover/PO/verzekeren stagiares/uitbet
vergoeding

Manager P,O&O

Medewerkers
van.personeelssecretariaat,salarisadministratie, TOVER en
medewerkers financiële administratie

hoofd flex
hoofd flex
hoofd flex

medew. Flex
medew. Flex
medew. Flex

Tover
7-11-2016 filmopnamen voor Leerweg Intensieve Ondersteuning (LIO)

Deze filmopnamen zijn studiemateriaal Cliënten / Studenten Leerweg
voor de opleiding en worden alleen in
Intensieve Ondersteuning
de les bekeken

7 jr na vertrek het perswoonlijkheidsprofiel 2
jaar na vertrek eventueel langer invm
juridische procedures.loonbeslag direct na
beeindiging beslag

Sollicitanten wat betreft eigen gegevens/Mobiliteit & Stage
betaalde functies/Coördinator vrijwilligerswerk voor de
vacatures voor vrijwilligersfuncties en gegevens van
vrijwilligers

20-4-2017 filmopnamen voor de support opleiding

Deze filmopnamen zijn studiemateriaal
voor de opleiding en worden alleen in
de les bekeken

Cliënten / Studenten Support
opleiding

9-11-2011 Stagiaireadministratie

Vastleggen stagegegevensUitbetaling
stagevergoeding Gegevens voor de
verzekering

Stagiaire

overz. In dienst/taken/werkplek.
mensen benaderen voor vacature
overz. In dienst/taken/werkplek.

personeelsleden
sollicitanten
medew. Flexpool

n.a.w. geb. datum, datum in dienst, werkpl
n.a.w. geb. datum, burg.st. nat. Geslacht
n.a.w. geb. datum, diensttijd, funktie, tarief

4 jaar
1/2 jaar
5 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene
betrokkene

n.v.t.
soc. Dienst
n.v.t.

aanbieden zorg aan hulpvraag

kandidaat clienten

n.a.w./zorgcat/hulpvr/aanbod/proces/budget

5 jr

jaarlijks

betrokkene of met schr. Toes. 3e

n.v.t.

hoofd clientbureau

idem

Veiligheid bieden,Goede nachtrust
waarborgen
Op de hoogte blijven van
veranderingen in de nachtelijke
zorgvraag.
verw. naar dossiers, act.
overz. In dienst/taken/werkplek.

clienten

Naam client, Naam cluster waar de client woont, Ziektebeeld, Middelen zes weken bewaard
en maatregelen
Aan/afwezigheid client,Fysieke toestand,Mentale
15 jaar a beëindiging contact
toestand,Bewegingsvrijheid

ieder kwartaal

Client+clienbegeleid(st)er

Nachtdiensten,Artsen

Begeleiding van de cliënt op het wooncluster.

Nachtdiensten,Artsen,Dagdiensten

Verzorging,Geneeskundige
behandeling
Geven van de nodige zorg

clusterm. nacht

jaarlijks

Adm.medewerker/ medewerker Nachtzorgwinkel van
Esdégé-Reigersdaal.
Adm.medewerker/ medewerker Nachtzorgwinkel van
Esdégé-Reigersdaal.

clienten
personeelsleden

n.a.w. /medische gegevens/gedrag/foto's/middelen/maatregelen
n.a.w./dienstverb/funk.gespr/verzuimbegel.

10 jr na vertrek
na vertrek

jaarlijks
jaarlijks

clustermanagers/clientbegel.
betrokkene

artsen leekerweide
n.v.t.

noodgevallen
n.v.t.

clusterm. nacht
clusterm. nacht

medew. nacht.
medew. nacht.

opdrachtbonnen voor clusterm.
bedrijfsvoering/onderh. contact.
samenstelling voeding clienten

interne contactpers.
contactpers.
clienten in- extern

n.a.w. zakelijke gegevens
zakelijke n.a.w.
n.a.w. maaltijdsamenstelling, zorginstel.

na vertrek
na beeindiging
na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene
bestuursbureau

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

hfd facil.bedr.
hfd facil.bedr.
hfd facil.bedr.

medew. meldpunt
medew. meldpunt
hoofd catering

t.b.v. medische zorg en behandeling zo clienten
optimaal mogelijk te maken

n.a.w. geb. datum med.gegevens/verslagen/bsn/tel beg en
client/zorgverz.nummer/medicatie/agogische verslagen

eigen cliënten: >100jr, AVG- cliënten: >15jr na jaarlijks of incidenteel
beëindiging contact

Betrokkene / en hun begeleidingssysteem, alle
medische behandelaars en medische zorgverleners

Andere medische behandelaars na
Multidisciplinair zorg verlenen
invullen toestemmingsformulier door cliënt
of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger

Behandelend arts van
Esdége-Reigersdaal.

Arts;Administratief medewerker;Medewerker van de
polikliniek, Tandarts + assistente van Esdégé-Reigersdaal.

recept sturen / med. Bepalen
communicatie/indicatie voeding
diagnose stellen
Gegevens analyseren tbv
wetenschappelijk onderzoek

clienten
clienten
clienten
Cliënten / cliëntbegeleiders

n.a.w. arts, medicijngeschiedenis, recepten
n.a.w./onderst. Plan/sofi/clientbegel/ziekte
n.a.w. med. Gegevens
De verwerking van persoonsgegevens bevat over cliënten /
cliëntbegeleiders de volgende gegevens: (A t/m D) De inhoudelijke
gegevens (E t/m G) in een versleuteld bestand bewaard. Deze
gegevens zijn losgekoppeld van de gegevens At/m D: Naam / Adres /
Woonplaats / Telefoonnummers / Video beelden van cliënt en
begeleider ten behoeve van het onderzoek / Gedragslijsten van de
cliënt / Verslagen videofeedback/Getekende toestemmingsformulieren
door cliënt en clientbegeleider voor opname van de verslagen en
vragenlijsten in het dossier van de cliënt

vertrek
vertrek
10 jaar
5 jaar na beëindiging onderzoek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
De beheerder verwijdert na
5.jaar nadat het totale
onderzoek is beëindigd alle
onderzoeksgegevens en
backups daarvan.

behandelend arts/specialist
client en dietist
lab/extern lab/arts/specialist
Cliënten / cliëntbegeleiders

vervolg traject
n.v.t.
andere lab
De cliënt en/of clientbegeleider
Orthopedagoog van het cluster, na
schriftelijke toestemming van zowel
medewerker als cliënt.
Na afronding van een individueel
onderzoekstraject (29 weken)
NB. Aan de cliënt worden alleen
gegevens verstrekt over de cliënt.
Aan de clientbegeleider worden alleen
gegevens verstrekt over de
clientbegeleider.

relevante info

apotheker poli
dietist
hoofd lab. Poli
Onderzoeker en
interventionist
(orthopedagoog IOD van
Esdégé-Reigersdaal

ass. van apoth.
dietist
arts
Onderzoeker en interventionist (orthopedagoog IOD van
Esdégé-Reigersdaal

goede begeleiding bieden/Het zo goed
mogelijk adviseren van
cliëntbegeleiders, clustermanagers en
verwanten

clienten

Naam. Adres. Woonplaats Geboortedatum.Geslacht. Medische
gegevens. Recentste Ondersteuningsplan Verslagen ethisch beraad.
(Verslagen van tussentijdse besprekingen over de cliënt) Schriftelijke
wilsverklaringen van de cliënt zoals de non-reanimatieverklaring, de
euthanasieverklaring of het donorcodicil.(Onderzoeksresultaten,
onderzoeksprotocol {met eigen aantekeningen} (Bevindingen en
resultaten van andere deskundigen over de
cliënt)(Observatieaantekeningen, later verwerkt in een
verslag)(Gespreksnotities met familie, verwanten van de cliënt)(CIZ
aanvragen en indicaties) (Aanvragen en adviezen van het
consulententeam) (Correspondentie rond aanvragen SVLVG of
SVEVG) (Correspondentie over de cliënt)(Aantekeningen van
mondelinge afspraken met cliëntbegeleiders) BOPZ/MM
correspondentie / aanvragen

15 jaar

jaarlijks

artsen, spec. eigen observ.andere instellingen,
verwanten vd client

Andere zorginstellingen ontvangen de
gegevens van de cliënt zodra deze is
overgeplaatst naar de desbetreffende
instelling. In de notitie “Afronding zorg- en
dienstverlening” is beschreven hoe een
overdracht van de gegevens dient te
verlopen.

Andere zorginstellingen ontvangen de Gedragsdeskundigen van
gegevens van de cliënt zodra deze is
Esdégé-Reigersdaal
overgeplaatst naar de desbetreffende
instelling. In de notitie “Afronding zorgen dienstverlening” is beschreven hoe
een overdracht van de gegevens dient
te verlopen.

Gedragsdeskundigen van Esdégé-Reigersdaal

beeldvorming dossiervorming

clienten t/m 17 jr

n.a.w./spd/godsd/testgeg/onderst. Plan/med/ verslagen ethisch beraad 5 jaar

jaarlijks

andere zorginstelling

scholen/specialisten

relevante info

clustermanager

adm. medewerker

inzicht in med. en geest.mogel.
bieden goede ondersteuning
commucatie,jubilea, wie er zijn
overz/in dienst/taken/funk/fin
bedrijfsvoering/onderh. contact.

clienten t/m 17 jr
clienten t/m 17 jr
vrijw/stagiaires
personeelsleden
contactpers.

n.a.w./onderst. Plan/verz/handic/spec/hulpm
n.a.w. /verwanten/beperkingen
n.a.w./sofi/bank/burgst/opl/loopb/verz.
n.a.w./opl/inschaling/werkervaring/pers.nr.
zakelijke n.a.w.

na vertrek
na vertrek
na vertrek
10 jr na vertrek
na beeindiging

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

instanties/ouders/bestuursbureau
ouders,kinder- rev.arts, organisatie
betrokkene
betrokkene
betrokkene

scholen/zorginst.
andere zorginst. School
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

relevante info
relevante info

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

team arts klink
deskundigen klink
adm. medewerker
adm. medewerker
adm. medewerker

hulpvr/verantw/bijh. ontw./comm
overz/in dienst/taken/funk/fin
bedrijfsvoering/onderh. contact.

clienten
personeelsleden
contactpers.

n.a.w./gezinssamenst/rapp/onderst. Plan/verslagen ethisch beraad/
n.a.w.
zakelijke n.a.w.

15 jr na vertrek
na vertrek
na beeindiging

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrok/verw/spd/dvo/huisarts/spec
betrokkene
betrokkene

spd/verw/verz/dvo/zorgk.
n.v.t.
n.v.t.

relevante info

clustermanager
clustermanager
clustermanager

adm.medew/clientbg
adm. medewerker
adm. medewerker

begeleiding/belangenbehartiging

clienten

n.a.w.geb/onderst.plan/fin.geg/sofi/verz/arts/verslagen ethisch beraad

15 jr na vertrek

jaarlijks

cliënt/WMO/CIZ/zorgverzekeraar.

zorgver/rechtbank

fin/juridisch

clustermanager

adm. Medewerker

Interactief subafdeling Flexpool
1-3-2002 personeels. adm.
1-3-2002 portefeuille map
1-3-2002 contractgegevens
afd. clientbureau
1-3-2002 wachtlijst kandidaten
Reigersdaal nachtorganisatie
21-2-2007 Uitluisterapparatuur/uitluisteren woon/slaapruimtes
21-2-2007 digitale rapportages

9-3-2006 clienten overnachtschriften
1-3-2002 personeels adm.
facilitair bedrijf reigersdaal
1-3-2002 intern relatiebeheer
1-3-2002 extern relatiebeheer
1-3-2002 catering en voeding
IOD/paramedisch
22-1-2014 medisch dossier

1-3-2002
1-3-2002
1-3-2002
1-6-2015

apotheek
clienten bestand dietisten
laboratorium uitslagen
interventie onderzoek

12-2-2010 eigen clientdossiers gedragsdeskundigen

De Klink
23-1-2006 centraal clienten dossier
1-3-2002
0-1-1900
1-3-2002
1-3-2002
1-3-2002
23-1-2006
1-3-2002
1-3-2002
23-1-2006

medisch dossier clienten
deskundigendossier
vrijw. en stagiaire-adm.
personeelsadministratie
relatiebeheer
De Carrousel
clientenadministratie
personeelsadministratie
relatiebeheer
Zilvermeeuw 1
clientenadministratie

clienten

NVT

Overige gegevens. Niet langer bewaren
dan strikt noodzakelijk.

personeelsleden

3-12-2013 Digitale gespreksverslagen sollicitanten

Webmaster Daantje

Medewerkers communicatie

pers. Beleid kort lang .sal.uitbetalen
Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Interactief subafdeling Mobiliteit en stage
3-12-2013 Sollicitanten- en vrijwilligersdatabase

bewerker

adm medew afd
adm medew afd
adm medew afd
adm medew afd
adm medew afd
adm medew afd
adm medew afd

soll. Plicht

relevante info
Hulpverlening \uitoefening rechten.
Het onderzoeksdossier kan ingezien
worden op Bogert waar het wordt
bewaard.

clusterm. nacht

van Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal

bijlage 7

register bewaarplaaten ,april 2007

Register van bewaarplaatsen
persoonsgegevensbestanden
binnen Esdege-Reigerdaal.
gewijzigd cluster/dienst/locatie:

doel:

categorie:

aard gegevens:

bewaartermijn

opschoning

verwerving:

verstrekking:

1-3-2002 personeelsadministratie
1-3-2002 vrijwilligersadm.
1-3-2002 relatiebeheer
1-3-2002 info lijst cursus/infokrant
cluster Helios
23-1-2006 clientengegevens
1-11-2002 clientenadministratie
1-11-2002 ondersteuningsplannen clienten
1-11-2002 personeelsgegevens
1-11-2002 functioneringsgesprekken
1-11-2002 relatiebeheer
cluster groen & doen
23-1-2006 clientenadministratie1
23-1-2006 clientendossiers

overz/in dienst/taken/funk/fin
wie,communicatie/jubilea
bedrijfsvoering/onderh. contact.
info aanbod cursussen

personeelsleden
vrijwilligers
contactpers.
aanvragers

n.a.w.geb/bank/burgst/opl/funktie/funk.gespr
n.a.w.aanwezigheid/noodgevallenlijst met telefoonnummers
zakelijke n.a.w.
n.a.w

10 jr na vertrek
zodra betrokkene geen vrijwilliger meer is.
na beeindiging
1 jaar nadat de informatie is verkregen

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene
betrokkene
betrokkene

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

inzicht voor begeleiding
inzicht voor begeleiding
inzicht voor begeleiding
personeelsoverzicht
inzicht in functioneren
onderhouden contacten/netwerk

clienten
clienten
clienten
medewerkers
medewerkers
contactpers.

n.a.w. geb/tel nr pers.beschrijving/verslagen ethisch beraad
n.a.w. geb/tel nr
n.a.w.geb/werkplek/aantal dagdelen
n.a.w. tel nr geb datum in dienst funktie opl
n.a.w. tel. Nr functie/verslag/datum
n.a.w. tel nr. aard vd relatie

2 jaar na vertek
2 jaar na vertek
2 jaar na vertek
2 jaar na vertek
1 jaar
2 jaar na vertek

1x2 jaar
jaarlijks
jaarlijks
per kwartaal
1x 2 jaar
jaarlijks

betrokkene
E.R.
betrokkene/clientbegeleider
betrokkene p&o
betrokkene en clustermanager
contactpers/client/E.R.

clientbegl./cm
clientbegl./cm
clientbegl./cm
secr dac 1
betrokkene
clientbegl./cm

inzicht krijgen in wensen mogel.
gegevens, rekeningen/contracten

clienten
clienten

n.a.w. geb/onderst.plan/taakomschr/sofie/verslagen ethisch beraad
n.a.w. geb/sofi/uitkering/werkg/mentor/corr./verslagen ethisch beraad

3 jaar na vertrek
1 jaar

jaarlijks
jaarlijks

zorginstelling/bestuursbureau
betrokkene

n.v.t.
instansties/werkg/uitk

1-3-2002 personeelsadministratie
1-3-2002 relatiebeheer
groen & doen Het vierkant AC
18-6-2012 dagrapportages en cliëntendossiers

overz/in dienst/taken/funk/fin
bedrijfsvoering/onderh. contact.

personeelsleden

n.a.w. funkt.gesprekken/soll.brief. Dipl/
zakelijke n.a.w.

na vertrek
na beeindiging contact

jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene

n.v.t.
n.v.t.

belangrijke informatie bij de hand
hebben

clienten

N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

15 na beeindiging contact

jaarlijks

begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

begeleiders van de zorgboerderij die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.

beheerder:

gebruiker:

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

adm. medewerker
adm. medewerker
adm.medewerker
adm.medewerker

taakuitv.
taakuitv.
taakuitv.
taakuitv.
inzicht
onderh netw

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

relevante info

clustermanager
clustermanager

clientb/orthoped.
clientbg

clustermanager
clustermanager

clustermanager
clustermanager

informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

Cliëntbegeleider van .Dac 2

belangrijke informatie bij de hand
hebben

clienten

N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

15 na beeindiging contact

jaarlijks

begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

begeleiders van de zorgboerderij die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.

informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

Cliëntbegeleider van .Dac 2

Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

belangrijke informatie bij de hand
hebben

clienten

N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

15 na beeindiging contact

jaarlijks

begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

begeleiders van de zorgboerderij die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.

informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

Cliëntbegeleider van .Dac 2

Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

belangrijke informatie bij de hand
hebben

clienten

N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

15 na beeindiging contact

belangrijke informatie bij de hand
hebben

clienten

N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

15 na beeindiging contact

jaarlijks

begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

begeleiders van de Boogert die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.

informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

Cliëntbegeleider van .Dac 2

Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

jaarlijks

begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

begeleiders van de Boogert die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.

informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

Cliëntbegeleider van .Dac 2

Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

belangrijke informatie bij de hand
hebben

clienten

N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

belangrijke informatie bij de hand
hebben

clienten

N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

15 na beeindiging contact

jaarlijks

begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

begeleiders van de zorgboerderij die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.

informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

Cliëntbegeleider van .Dac 2

Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

15 na beeindiging contact

jaarlijks

begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

begeleiders van de zorgboerderij die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.

informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

Cliëntbegeleider van .Dac 2

Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

belangrijke informatie bij de hand
hebben

clienten

N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

15 na beeindiging contact

jaarlijks

begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

begeleiders van de zorgboerderij die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.

informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

Cliëntbegeleider van .Dac 2

Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

belangrijke informatie bij de hand
hebben

overzicht dienstverb/functie/taak
belangrijke informatie bij de hand
hebben

clienten

N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

15 na beeindiging contact

jaarlijks

begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

begeleiders van de zorgboerderij die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.

informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

Cliëntbegeleider van .Dac 2

Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

medewerkers
clienten

n.a.w./tel/geb/sofi
N A,W,Telefoonnummer,Actueel o.s.p zorgregistratieformulier (RIE
cliënt),huisarts, eventuele medische bijzonderheden, medicatie

na vertrek
15 na beeindiging contact

jaarlijks
jaarlijks

betrokkene en p&o
begeleiding van de cliënt, cliëntbureau,(
cliëntregistratie.)

vacatures
informatie, voorkomen van gevaarlijke
situaties

clustermanager
Cliëntbegeleider van .Dac 2

clientbegeleider
Cliëntbegeleider van .Dac 2/Medewerker afdeling

inzicht in wie wat waar

vrijwilligers

n.a.w.tel/datum in dienst/activ/tijdstip

na vertrek

jaarlijks

betrokkene

collega's / clustemanagers
begeleiders van de zorgboerderij die
verantwoordelijk is voor de dagelijkse
begeleiding van de cliënt.
betrokken begeleider

info

clustermanager

clientbegeleider

dossiervorming

clienten

info over cliënt

15 na beeindiging contact

bij beëindiging zorg

Cliënt Wettelijk vertegenwoordiger Gemeenten
Stichting Mee En andere verwijzende instanties

William Schrikker, Veiligheidshuis,
gemeenten

iedere keer verschillend altijd in belang Clientbegeleider
van de ondersteuning

Clustermanager, Cliëntbegeleider, Cliënt/ Orthopedagoog

hulpvr/afspraken nakomen/comm

clienten

n.a.w./med/ped.onderst. Plan/bank/sofi/werk/verslagen ethisch beraad

10 jr na vertrek

jaarlijks

betrokkene

spd/verwanten

relevante info

clustermanager

adm. medewerker

1-3-2002 personeelsadministratie
De Mantelmeeuw
clientenadministratie
clientendossier
personeelsadministratie
funktioneringsgesprekken
relatiebeheer
De Stolp
23-1-2006 clientenadministratie
1-3-2002 dagrapportages
1-3-2002 personeelsadministratie
1-3-2002 relatiebeheer
De Dreef
23-1-2006 clientenadministratie
1-3-2002 personeelsadministratie
De Luif
23-1-2006 clientenadministratie
1-3-2002 personeelsadministratie
1-3-2002 vrijwilligersadm.
De Dars
23-1-2006 clientenadministratie

overz/in dienst/taken/funk/fin

personeelsleden

n.a.w.

10 jr na vertrek

jaarlijks

betrokkene en p&o

n.v.t.

clustermanager

adm. medewerker

inzicht voor begeleiding
ondersteuningspl/aantallen
overz/in dienst/taken/funk/fin
beoord. pers, taak, funktie
bedrijfsvoering/onderh. contact.

clienten
clienten
personeelsleden
personeelsleden
contactpers.

n.a.w./geb/onderst.pl/taakomschr/sofi/reg.nr
n.a.w./verslagen ethisch beraad
n.a.w./pers.nr/tijd in dienst
naam verslag gesprek
zakelijke n.a.w.

5 jr na vertrek
5 jr na vertrek
na beeindiging
2 jaar
na beeindiging

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene
betrokkene
betrokkenen
betrokkene

n.v.t.
specialisten
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbg/gedragsk.
adm. medewerker
adm. medewerker
clustermanager
adm. medewerker

hulpv./verantw/ontwikkel/comm.
voortgang hulpvr. Hulpplicht
overz/in dienst/taken/funk/fin
bedrijfsvoering/onderh. contact.

clienten
clienten
personeelsleden
contactpers.

n.a.w./gezinssamenst/rapp/onderst. Plan/verslagen ethisch beraad
n.a.w. situationele gegevens
n.a.w.opl,inschaling,pers.nr, werkerv.
zakelijke n.a.w.

10 jr na vertrek
2 jr na vertrek
10 jr na vertrek
na beeindiging

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betr.verw.spd/dvo/scho/arts/spec
betrokkene, clientbegeleider
betrokkene
betrokkene

spd,verw,verz,werkg,zorgk.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

relevante info

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

adm.mw,clientbegel.
clientbegeleider
adm.medewerker
adm. medewerker

begeleiding/belangenbehartiging
overz/in dienst/taken/funk/fin

clienten
personeelsleden

n.a.w.geb.onderst.plan,fin,sofi/verslagen ethisch beraad
n.a.w.

10 jr na vertrek
na beeindiging

jaarlijks
jaarlijks

betrokkene, zorginstantie
betrokkene

zorgkantoor/rechtbank
n.v.t.

relevante info

clustermanager
clustermanager

adm. medewerker
adm. medewerker

begeleiding/belangenbehartiging
overz/in dienst/taken/funk/fin
wie,communicatie/jubilea

clienten
personeelsleden
vrijwilligers

n.a.w.geb. onderst. Plan, fin. Sofi/verslagen ethisch beraad
n.a.w. contract,inschaling, med.gegevens
n.a.w. geb.bank,sofi,nat,burgst.opl, verz.

10 jr na vertrek
10 jr na vertrek
na beeindiging

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

andere zorginstelling
betrokkene
betrokkene

zorgkantoor/rechtbank
n.v.t.
n.v.t.

relevante info

clustermanager
clustermanager
clustermanager

adm. medewerker
adm. medewerker
adm.medewerker

begeleiding/belangenbehartiging

clienten

n.a.w./wet.reg/med.geg/onderst.pl/overl/med/verslagen ethisch beraad

1 jr na vertrek

jaarlijks

bestuursbureau

specialisten/verz.

relevante info

clustermanager

clientbegeleider

1-3-2002
1-3-2002
1-3-2002
16-5-2012

behandel/aantal/extra middelen
vraag en aanbod afstemming
overz/in dienst/taken/funk/fin
cliënt beter te kunnen ondersteunen,
veiligheid van cliënt en medewerker
beter te borgen en onveilige situaties
direct vast te stellen.

clienten/pers.leden
kandidaat clienten
personeelsleden
clienten

n.a.w./fin/onderst.pl/not. teams/cl. Verw.raad
n.a.w. verw/contact.pers/standaard info vers
n.a.w./ink/opl/dienstt/funk.gespr/herintr/ziekte
Beeldregistraties/ geluidsopnames

5 jr na vertrek
zolang relevant
10 jr na vertrek
één week bewaard of de duur van de
behandeling max 1 jaar

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
wekelijks automatisch
verwijderd of worden
opgeslagen in het belang
van de behandeling dat
wordt jaarlijks opgeschoond.

bestuursbureau
zorgarrangeur
betrokkene
Esdégé-Reigersdaal

specialisten
spd, zorgverz,p.g.b.
n.v.t.
n.v.t.

relevante info
fin. Info

clustermanager
clustermanager
clustermanager
BOPZ arts/voorzitter
commissie Middelen en
Maatregelen

clientbegeleider
clustermanager
adm.medewerker
Orthopedagoog betrokken cluster

groen & doen Zorgboerderij Zuidermeer
7-3-2016 dagrapportages en cliëntendossiers

18-062012

groen & doen Zorgboerderij Berkhout
dagrapportages en cliëntendossiers

groen & doen Gemeentewerf
20-6-2012 dagrapportages en cliëntendossiers

groen& doen het perron
6-2-2017 dagrapportages en cliëntendossiers

groen & doen Kinderboerderij De Bongelaar
20-6-2012 dagrapportages en cliëntendossiers

groen & doen Zorgboerderij Schermerhorn
28-6-2012 dagrapportages en cliëntendossiers

groen & doen Zorgboerderij Koggehoeven
28-6-2012 dagrapportages en cliëntendossiers

groen & doen Kinderboerderij De Hanebalk
20-6-2012 dagrapportages en cliëntendossiers

cluster De Reiger
6-4-2017 personeels adm.
6-4-2017 dagrapportages en cliëntendossiers

6-4-2017 vrijwilligersadm.
Loek HAL
9-6-2016 cliëntendossiers

De Lauwers
23-1-2006 clientenadministratie

1-3-2002
23-1-2006
1-3-2002
1-3-2002
1-3-2002

byzondere zorg
wachtlijstkandidaten
personeelsadministratie
Beeldregistraties cliënten in separeer- of afzonderingsruimte
van DARS 2&4

Berg 9 , 10
1-11-2002 clientadministratie
23-01-06 clientdossier

doel:

relevante info

n.v.t.

administratieve afhandeling
inzicht en ondersteuning

clienten
clienten

n.a.w./geb/dat/plaats/contactpers/verz/clntnr
1 jaar na vertrek
n.a.w./geb/contactp/onderst.plan/med/gegev./verslagen ethisch beraad 5 jaar na vertrek

jaarlijks
jaarlijks

betrokkene/ verwanten
betrokkene/verwanten multiteam

hulpdiensten rvb adm
ext. Artsen en begel.

info/budget
info

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

1-11-2002 personeelsadministratie
1-11-2002 funktioneringsgesprekken
1-11-2002 vrijwilligersadm.
Til 1,2,3.
1-11-2002 clientenadministratie
23-1-2006 clientendossier

inz. In taken /werkpl/finan.
rel. taken t.o.v. functioneren
comm. Jubilea, onk.verg

medewerkers
medewerkers
vrijwilligers

n.a.w./tel/persnr/uren/salaris
n.a.w./tel/persnr/afspraken
n.a.w./tel/banknr/ingangsdatum

1 jaar na vertrek
na beeindiging
1 jaar na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene + p&o
betrokkene
betrokkene

p&o en sal adm
betrokkene
adm/betrokken begel.

rel.info
inzicht/ afspr
comm/onk

clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

recente gegevens registreren
ondersteuning en info verz. Zorg

clienten
client/vrijw/fam.

n.a.w.tel,zorgplan
n.a.w./tel/levensgesch/zorgpl/med en fin geg/verslagen ethisch beraad

na vertrek
na vertrek

half jaar
jaarlijks

betrokkene/ clientbegeleider
clientbegel/ c.m/

betr/vert/c.m/specialist
betr/vert/c.m/specialist

onderst. Zorg
onderst. Zorg

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

1-11-2002 personeelsadministratie
19-5-2004 adressenbestanden
27-5-2004 Incidenten+nachtmap

overz/dienstver/functioneren/taak
t.b.v dienstverlening cont verw./med
registratie incidenten t.b.v
nachtondersteuning
doorgeven van ziekmeldingen

medewerkers
clienten

n.a.w.tel/funktioneren/verzuim
n.a.w/tel/pers,nr/geb.datum
n.a.w/nachtond/medcbeh/inci/andbehoetes

na vertrek
na beeindiging
na beeindiging

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks/kwart.

clustermanager.
betrokkene
betrokkene/medew.

betrokkene
medwerkers cluster
medwerkers cluster/medew nacht

ter inzage
dienstverlening
onderst. Zorg

clustermanager
aangewezen medew
clientbegeleider

clientbegeleider
medewerker woning
mede.nachtz/achtgrdien

medewerkers

n.a.w./telnr/persnr

na beeindiging

jaarlijks

inzicht voor begeleiding
overz/dienst/taken/funktion/arbo

clienten
medewerkers

n.a.w.tel/onderst.plan/sofi/clientnr/fin/verslagen ethisch beraad
n.a.w/tel/contr/soll/funkges/verlof/arboned

10 jr na vertrek
3 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks

betr.zorginst/best. Bureau
betrokkene, arboned

contact pers
betrokkene

verantw.
inzicht

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

ondersteuning en zorg bieden

clienten

na vertrek

jaarlijks

betrokkene, clustermanager

clenten/verwanten

info kant/spec

clustermanager

clientbegeleider

1-11-2002 personeelsadministratie
1-11-2002 verwantenadministratie + kap 7
Kap 4,5,6
23-1-2006 clientenadminstatie
1-11-2002 personeelsadministratie
innovatie jeugdigen
23-1-2006 cliëntenadministratie
2-6-2005 Personeelsadministratie
2-6-2005 relatiebeheer
Luif
23-1-2006 clientenadministratie
1-11-2002 personeelsadministratie
1-11-2002 vrijwilligersadm.
De Boet
23-1-2006 zorgdossier

overz.indienst/taak/functie/fin.
onderh contact/ alg info

medewerkers
vrijw. Contactpers.

n.a.w./te/onderst.plan/fin/pers.geg/med/protoc/verslagen ethisch
beraad
n.a.w//tel/functiejr/fwg/func.gespr/sollicitaties
n.a.w.tel/naam contactpers. Taak verw.raad

na vertrek
5 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene

n.v.t.
n.v.t.

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

inzicht voor begeleiding
overz. dienst/func.gespr/arboned

clienten
medewerkers

n.a.w/tel/onderst.plan/sofi/regnr/fin./verslagen ethisch beraad
n.a.w/tel/contr/soll/funkges/verlof/arboned

10 jr na vertrek
3 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks

betr/zorginstel/bestuursbbureau
betrokkene, arboned

bewindv/verwanten
betrokkene

verantw.
inzicht

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

begeleiding
overz.contr,indienst,taak funkges
bedrijfsvoering/onderh. contact.

clienten
medewerkers
contactpers.

n.a.w/tel/geb/onderst.plan/sofi/fin/verz./verslagen ethisch beraad
n.a.w/tel/geb/contract
n.a.w. tel/ssrd vd relatie

10 jr na vertrek
2 jr na vertrek
1 jr na eind contract

jaarlijks
per kwartaal
jaarlijks

betrokkene, wet.vert
betrokkene p &o
betrokkene

betrokkene, wet.vert/zorgkantoor
betrokkene
n.v.t.

adm. Verwer.
adm. Verwer.

clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
secretaresse
clientbegeleider

begeleiding, belangenbehartiging
overz.contr,indienst,taak funkges
communicatie,jubilea,overzicht

clienten
medewerkers
vrijwilligers

n.a.w/tel/geb/onderst.plan/sofi/fin/verz./verslagen ethisch beraad
n.a.w/tel/geb/contract
n.a.w/tel/in dienst/verzekering/overeenkomst

1 jr na vertrek
1 jr na vertrek
na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene, fam. Vorige woonsit.
betrokkene en p&o
betrokkene

zorgkantoor/rechtbank
n.v.t.
n.v.t.

rel.info

clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

bundelen info /zorgproces waarb.

client/cont.p/fam

1 jr na vertrek

jaarlijks

betr, fam, clientadm.

contact pers

info, consult

clustermanager

clientbegeleider

1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002

wachtlijstgegevens
personeelsadministratie
formatieoverzichten
funktioneringsgesprekken
vrijwilligersadm.
relatiebeheer
Dars 8-11
23-1-2006 clientendossier

beschikb.heid, info off, besp kern
info over het personeel
budgetbew/roostergeg.
continuiteit en coaching
contact /afspraken
bedrijfsvoering/onderh. contact.

clienten
medewerkers
medewerkers
medewerkers
vrijwilligers
contactpers.

n.a.w.tel/onderst.pl/med.geg/bewind/w.wens,fin/verslagen ethisch
beraad
n.a.w./tel/info over woonwens
n.a.w/tel/persnr/functie/sal/in dienst/perc.dienst
n.a.w/tel/contractgegevens
n.a.w/tel/persnr/afspraken
n.a.w/tel afspraken
n.a.w/tel/email/fax/afspraken

na eind contact
na vertrek
na vertrek
na vertrek
na vertrek
na vertrek

per contact
bij wijziging
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

zorgarrangeur
betrokkene p&o
p&o
betrokkene
coordinator vrijw.
contactpers.

n.v.t.
clustermanager
roostermaker/p&o
betrokkene evt p&o
n.v.t.
n.v.t.

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

inzicht voor begeleiding

clienten

jaarlijks

betr. mult.team/consult.team

consult.team/spec.

rel.info

clustermanager

clientbegeleider

clientenregistratie
personeelsadministratie
funktioneringsgesprekken
vrijwilligersadm.
Westfriesland I
4-12-2006 clientenadministratie

administratieve afhandeling
inzicht in taken, financien
vaststellen taak en funk omschr
communicatie,jubilea,overzicht

clienten
medewerkers
medewerkers
vrijwilligers

n.a.w/contact/geb/onderst.plan/med/afspr/maatr/verslagen ethisch
beraad
n.a.w/geg/contact/clientnr/persbeschr/budget
n.a.w./tel/persnr/urenoverz/sal.overzicht
n.a.w/tel/datum gesprek/afspraken/verslag
n.a.w/tel/banknr

5 jr na vertrek

1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002

1 jr na vertrek
half jr na vertrek
na vertrek
1 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene en verw.
betrokkene, p&o, sal.adm
betrokkene
betrokkene

rvb/hulpdienst/adm.kracht
p&o sal. Adm.
betrokkene
adm/betrokken begel.

rel.info
rel.info
inzicht in afspr.
rel.info

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

recente gegevens registreren/inzicht in
gegevens

clienten

betrokenne/clientbegeleider

MEE/Verwanten/Verzekeringsmaatschapp
ijen/Sociale
verzekeringsbank/Bewindvoerder, curator
of wettelijk
vertegenwoordiger./Ziekenhuizen/Gemee
nten/Dag activiteiten centra, sociale
werkplaats of werkgever/Zorgkantoor

informatievoorziening
MEE/betrokkene/specialisten/zorgverz
ekeraar/declaren van
kosten/aanvragen van van
voorzieningen/goede medische zorg
en ondersteuning

clustermanager/clientbegeleid clientbegeleider
er

29-3-2007 personeelsadministratie

bereikbaarheid
medewerkers
med./roosterplaning/overz.dienstverban
d/communicatie/verslaglegging/verzuim
gegevens(naam fte duur)
overzicht wie waar
stageraires
is/communicatie/bijhouden jubilea

Nawcliënt:Tel:Geboortedatum/plaats:/Adressen medisch specialisten/
15 jaar na beeindiging contact of na overlijden jaarlijks
Indent.docu.:/Burgst:/Geslacht/naw contactper./Te/Relatie tot de
client
cliënt:/Familiegegevens/Onderdelen van OSP (basisafspraken,
doelen)/Juridi status/Fin. gegevens/ Ziektekostenverzekeraar en andere
verzekeringen/Sofi-nummer/ Indicatie/ Aarddienstverleningsaanbod
(uren, tijden, startdatum, producten)/Finan.
dienstverlening/Registratienr Esdégé-Reigersdaal/Naam
cliëntbegeleider:/Adressen dagbesteding, werk, activiteiten,
familieleden, vrijwilligers
n.a.w./tel/geb/datum in dienst/sal geg./personeelsnummer
na beeindiging contract
direct na beeindiging
contract

betrokkene

P,O&O/clustermanager/collega's

informatievoorziening

clustermanager

n.a.w./tel/werkafspraken/stageovereenkomsten

na beeindiging contact

direct na beeindiging
contract

betrokkene

personeelssecretariaat/salarisadministrati
e/tover

27-5-2004 telefoonkaartenbakje
Til 4,5,6
23-1-2006 clientadministratie
1-11-2002 personeelsadministratie
Kap 1,2,3
23-1-2006 clientendossier

29-3-2007 stagiaireadministratie

29-3-2007 vrijwillegrsadministratie

30-11-2006 clientendossiers

De Kersenboogerd/ WestfrieslandII
clientenadministratie
clientendossier
personeelsadministratie
functioneringsgesprekken
relatiebeheer
De Kersenboogerd/ Vlindertuin
13-12-2010 Cliëntendossiers
1-11-2002
23-1-2006
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002

23-1-2006
23-1-2006
23-1-2006
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
23-1-2006

Zuidwijk
clientenadminstratie vera bondam
clientenadm. lien gisolfland
clientenadm. Ank vd moerpl
personeelsadm. Ank vd Moerp.
personeelsadm. Clara Wichmann
personeelsadm. Lien Gisolfland
personeelsadm. Vera Bondam
De Zeemeeuw
medewerkersgegevens
medewerkersadministratie
clienten financienoverzicht
clientendossier

1-11-2002 correspondentie

rooster, contr
beheer
duidelijkheid

clientbegeleider/adm mede/clustermanager

overzicht wie ,wie is
/communicatie/bijhouden jubilea

vrijwilligers

n.a.w./tel

na beeindiging contact

direct na beeindiging
contact

betrokkene

goed kunnen begeleiden/inzicht in
begeleiding/beschikbaar hebben
gegevens

clienten

naw/telnrclient en
contactpersoon/fin/pschologisch/onderst.plan/medisch/client
geg/verslagen ethische beraden

15 jaar na beeindiging contact

jaarlijks

betrokkene/mee/CIZ/specialisten en andere
verwijzers

registratie
clustermanager
stagevergoeding(personeelssecretaria
at)/uitbetaling vergoeding
(salarisadm)/overzichten
stageaires(tover)
vrijwillegerscoordinator/vrijwillegerscentral kerstgratificatie/omkostenvergoeding/a clustermanager
e hoorn
anbieden van
cursussen/bijeenkomsten
clienten/belangenbehartigers/externe
inzicht in functioneren/uitwisseling info clustermanager
organisaties/specialisten

inzicht in begel. Afspr/hulpvraag
onderst.rapp/inzicht in begel.
overz.indienst/taak/functie/fin.
beoord. pers, taak, funktie
bedrijfsvoering/onderh. contact.

clienten
clienten
medewerkers
personeelsleden
contactpers.

n.a.w.geb/sofi/regnrzkf/bankgeg/contactpers
pers. Gegevens gebaseerd op ervaringen/verslagen ethisch beraad
n.a.w./tel/geb/datum in dienst/sal geg.
naam, verslag gesprek,werkdoelen, datum
n.a.w. tel/ssrd vd relatie

2 jr na vertrek
1 jr na vertrek
2 jr na vertrek
na 1 jaar
2 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene
betrokkene
betrokkene
contactpers. Clienten

therapeuten
n.v.t.
n.v.t.
p&o
n.v.t.

Gegevens van de cliënten van de
woonvorm bijhouden.

clienten

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Ondersteuningsplan,
Medische gegevens, Rapportage, Dagrapportage.

15 jaar na beeindiging contact of na overlijden jaarlijks
client

Betrokkene / MEE, voorafgaande woonvormen,
deskundigen en cliëntbegeleider

Vervolg woonplek, zorgkantoor, wettelijke Verwerken van mutaties
vertegenwoordiger

clustermanager

clientbegeleider

begeleiding en belangenbehart.
begeleiding en belangenbehart.
begeleiding en belangenbehart.
bereiken van collega's
bereiken van collega's
bereiken van collega's
bereiken van collega's

clienten, vrijw, contact
clienten, vrijw, contact
clienten, vrijw, contact
medewerkers
medewerkers
medewerkers
medewerkers

n.a.w/tel/geb/onderst.plan/contactadr./verslagen ethisch beraad
n.a.w/tel/geb/onderst.plan/contactadr./verslagen ethisch beraad
n.a.w/tel/geb/onderst.plan/contactadr./verslagen ethisch beraad
n.a.w/tel/email/geb.funk/dienstverb/persnr.
n.a.w/tel/email/geb.funk/dienstverb/persnr.
n.a.w/tel/email/geb.funk/dienstverb/persnr.
n.a.w/tel/email/geb.funk/dienstverb/persnr.

10 jr na vertrek
10 jr na vertrek
10 jr na vertrek
2 jr na vertrek
2 jr na vertrek
2 jr na vertrek
2 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal
per kwartaal

betrokkene, E.R. aanm. Instantie
betrokkene, E.R. aanm. Instantie
betrokkene, E.R. aanm. Instantie
betrokkene E.R.
betrokkene E.R.
betrokkene E.R.
betrokkene E.R.

betrokkene, wet.vert
betrokkene, wet.vert
betrokkene, wet.vert
betrokkene
betrokkene
betrokkene
betrokkene

op
op
op
op
op
op
op

aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag
aanvraag

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

adm. Onderl contact
sal. Adm /geg. Voor b.b.
inz.inkomst/uitg en begr.
info t.b.v. dienstverlening

medewerkers
medewerkers
clienten
clienten

1 jr na vertrek
1 jr na vertrek
10 jr na vertrek
10 jr na vertrek

maandelijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene
clientbegel. En mentor
c.b./agoog/spd/artsen

collega's
n.v.t.
client, cont. Pers, verw.
b.b./atrs/spec/psycholoog

ondel. Contact
info over fin.
dienstverl.

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

archieffunktie

diversen

n.a.w./tel/geb. datum/pers.nr
n.a.w/tel/geb/persnr/sal/declaraties
inkomsten, uitgaven en begroting
n.a.w/tel/geb/onderst.plan/rap/med/zorgbeh/indic/verslagen ethisch
beraad
algemeen

1 jr na vertrek

jaarlijks

diversen

b.b./atrs/spec/psycholoog

overleg

clustermanager

clientbegeleider

rel.info

inzicht in afspr.

clientbeg./adm. Med./vrijw.coordinator

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

clientbeg./adm. Med.

clientbegeleider/orthped.

bewerker

en Orthopedagoog

Esdégé-Reigersdaal

bijlage 7

register bewaarplaaten ,april 2007

Register van bewaarplaatsen
persoonsgegevensbestanden
binnen Esdege-Reigerdaal.
gewijzigd cluster/dienst/locatie:

doel:

categorie:

aard gegevens:

bewaartermijn

opschoning

verwerving:

verstrekking:

doel:

beheerder:

gebruiker:

1-11-2002 clientenadministratie
1-11-2002 clienten fin. Info
De Ploeg
23-1-2006 clientendossier

administratie voeren
dienstverlening

clienten
clienten

n.a.w./tel/geb/opn.datumsofie/atsen/contact pers
naam, rekeningen en offertes

1 jr na vertrek
5 jr na vertrek

maandelijks
continu

c.b./p&o
firma's

p&o B.B.
client

info/beveiliging
beveiliging

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

pers. geg. tbv onderst.

clienten

10 jr na vertrek

jaarlijks

betrokkene, voorgaande woonv.

begeleiding

uitv. Onderst.

clustermanager

clientbegeleider

1-11-2002 clientenadministratie
1-11-2002 personeelsadministratie
Zonneheuvel
23-1-2006 clientendossier

beh.pers.geg adm/fin
pers.geg en arb. Contract

clienten
medewerkers

n.a.w/tel/geb/cont.med/fin/bank/onderst.plan/vt/verslagen ethisch
beraad
n.a.w./tel/geb/fin/bank/adres/ cont.pers
n.a.w/tel/geb/opl/ervaring

10 jr na vertrek
2 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks

betrokkene, voorgaande woonv.
betrokkene

zorgkantoor
p&o, sal adm

zorgfinanciering
contract/dos

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

ondersteuning, comm.

clienten

10 jr na vertrek

1 x 2 jr

betrokkene, spd, dvo arts/uitk. Org

verw/werk/zorgk/verz

rel.info

clustermanager

clientbegeleider

1-11-2002 dagrapportages
1-11-2002 personeelsadministratie
Werk en Dagbesteding west Friesland 1
25-1-2006 administatie hoorn/clientendossier

ondersteuning, comm.
dienstverb/func/opl/verz.

clienten
medewerkers

n.a.w/tel/geb/sofie/zkf/bank/med./uitk.contact p/verslagen ethisch
beraad
n.a.w./tel/geb/onderst.plan/afspr. Doelen/sit.geg
n.a.w./persnr/contract/corr. Verzuim/form/func.

2 jr na vertrek
2 jr na vertrek

1 x 2 jr
1 x 2 jr

betrokkene , (client)begeleiders
betrokkene

gedragskundige
p&o

rel.info
rel.info

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

administratie juridische dossiers

clienten

na vertrek

jaarlijks

betrokkene

collega's

rel.info

clustermanager

clientbegeleider

1-11-2002 administatie hoorn elec. Bestanden
28-7-2010 Oude Veiling 97 cliëntdossiers

bewaren adresgegevens
dossiervorming.

clienten/medew/div.
clienten

na vertrek
15 jaar na beëindiging contact

jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clustermanagercliëntbegeleider/gedragswetenschapper

Bij de hand hebben van relevante en
lopende gegevens van cliënten.

clienten

5 jaar na beëindiging contact

jaarlijks

betrokkene

collega's /begeleiders
controlerende instanties. Inspectie en
dergelijke.
n.v.t.

rel.info
controle.

29-7-2010 Torenstraat 5 werkdossier cliënten

clustermanager

clustermanagercliëntbegeleider/gedragswetenschapper/
adm medewerker/medewerker afdeling

29-7-2010 Scheerder 3 werkdossier

Bij de hand hebben van relevante en
lopende gegevens van cliënten.

clienten

n.a.w./tel/contactpers/dienstverl./evaluatie /awbz/verslagen ethisch
beraad
n.a.w.tel
Naam/Adres/Woonplaats/Telefoonnummer Verwant/Compleet dossier
van de cliënt
Naam,Adres,Woonplaats,Telefoonnummer,Cliëntnummer,Pasnummers
,Recent OSP, Concept OSP, Correspondentie,
Communicatiesystemen, Gegevens contactpersonen.
Naam,Adres,Woonplaats,Telefoonnummer,Cliëntnummer,Pasnummers
,Recent OSP, Concept OSP, Correspondentie

Worden verwijderd op het moment dat er een
nieuwere versie van hetdocument is of cliënt
geen ondersteuning meer ontvangt. Om de 2
jaar wordter een nieuw OSP opgesteld

jaarlijks

Betrokkene / aanmeldende instantie

n.v.t.

clientbegeleider

clientbegeleider

1-11-2002 kantoor Hoorn personeelsadm.
Werk en Dagbesteding west Friesland 2
1-11-2002 begl. Werken Hoorn clientenadm.
25-1-2006 begl. Werken Hoorn clientendossier

informatie onderling

medewerkers

n.a.w tel

na vertrek

jaarlijks

betrokkene , administratie

collega's

clustermanager

clientbegeleider

bewaren adresgegevens
ondersteuning bieden

clienten
clienten

na vertrek
10 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks

betrokkene, jobcoach
betrokkene

n.v.t.
n.v.t.

clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

1-11-2002 begl. Werken Hoorn elec. Dossier
1-11-2002 begl. Werken Enkhuizen elec. Dos.
25-1-2006 begl. Werken Enkhuizen client Dos.

ondersteuning bieden
ondersteuning bieden
ondersteuning bieden

clienten
clienten
clienten

10 jr na vertrek
10 jr na vertrek
10 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene
betrokkene

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

23-1-2006 industrie clientendossier

evalueren ondersteuning

clienten

1 jaar na beeind. Contract

jaarliks

betrokkene

betrokkene

rel.info

clustermanager

clientbegeleider

1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
1-11-2002
25-1-2006
1-11-2002
1-11-2002
25-1-2006

overdracht / werkdoelen /verslagen
bewaren adresgegevens
raportage werkdoelen / onderst. Plan
ondersteuning bieden en info
info invalmedewerkers
ondersteuning bieden
inzicht
inzicht
ondersteuning bieden

clienten
cienten
clienten
clienten
clienten
clienten
clienten
clienten
clienten

n.a.w. byzonderheden/verslagen
n.a.w/tel/contactpers/werkgev/werkplan/arb. Over/verslagen ethisch
beraad
naam ondersteuningsplan
naam ondersteuningsplan
n.a.w/tel/contactpers/werkgev/werkplan/arb. Over/verslagen ethisch
beraad
n.a.w./tel/verslagen ondersteunpl./verlagen SPD/verslagen ethisch
beraad/ kwaliteitseisen ondersteunpl./verslagen en aanwezige
evaluaties
n.a.w./onderst. Plan/verslagen werkdoelen/dienst
n.a.w.tel/adl/verkeersgedrag/medicatie
n.a.w./verslagen
n.a.w./tel/onders. Plan/med.geg/kwalit.test/aanmeld.
n.a.w/tel/cont. Pers/korte pers.geg/adl/byzh.
n.a.w.tel/geb/onderst. Plan/med.geg./ verslagen ethisch beraad
n.a.w./tel/onders. Plan/med.geg/kwalit.test/aanmeld.
n.a.w/tel/gesch/med.geg/wensen/byzonderh
n.a.w./tel/fin/sofi/med.geg/onderst. Plan/info/ verslagen ethisch beraad

1 jr na vertrek
na vertrek
1 jr na vertrek
1 jr na vertrek
1 jr na vertrek
1 jr na vertrek
1 jr na vertrek
1 jr na vertrek
1 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betrokkene
betrokkene en medewerkers
betr/cl. Begel/verw/agoog
betrokkene, medewerkers
betrokkene
betrokkene
betr/fam/ondersteuners
betr/ouders/spd/cota/school

betrokkene/medewerkers
betrokkene/medewerkers
agoog, cl.manager/begel.
agoog, cl.manager/begel.
n.v.t.
ouders, verwanten inzage
n.v.t.
agoog.
agoog/arts

evaluatie
rel.info
evaluatie
evaluatie

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

1-11-2002 winkel clienten infomap
1-11-2002 winkel methodiekbespr.
1-11-2002 winkel personeelsadministratie
Rosario
25-1-2006 clientendossier

info invalmedewerkers
ondersteuning bieden
bewaren adresgegevens

clienten
clienten
medew. Vrijw.

n.a.w.tel/werkz.h./aanpak/byzh.
n.a.w.tel/mogel.h/toek. Verw/byz. Gedrag
n.a.w.tel

1 jr na vertrek
1 jr na vertrek
1 jr na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

medewerkers
medewerkers
betrokkene, adm. Medew.

n.v.t.
agoog/clustermanager
n.v.t.

meedenken

clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider
clientbegeleider

ondersteuning, comm.

clienten

15 jaar na vertrek

jaarlijks

clienten

verw/werk/zorgk/verz/thuiszorg

rel.info

clustermanager/ clientbeg.

clientbegeleider/orthped.

18-7-2005
20-7-2005
21-7-2005
20-7-2005

ondersteuning, comm.
Continuïteit en coaching
overzicht indienst/taken en functie
Recente gegevens registreren

clienten
medewerkers
medewerkers
clienten

n.a.w/tel/geb/sofie/zkf/bank/med./uitk.contact p/verslagen ethisch
beraad
n.a.w./tel/geb/onderst.plan/afspr. Doelen/sit.geg
n.a.w/tel/datum gesprek/afspraken
n.a.w/tel/geb/opl/ervaring
n.a.w./tel/geb/opn.datumsofie/atsen/contact pers

n.v.t.
1 jaar na beeind. Contract
2 jr na vertrek
na vertrek

jaarlijks
jaarliks
half jaarlijks
jaarliks

betrokkene , (client)begeleiders
betrokkene
betrokkene
betrokkene , (client)begeleiders

collega's /begeleiders
betrokkene
n.v.t.
achterwacht

rel.info
inzicht in afspr.
n.v.t.
Ondersteuning/ zorg kunnen bieden

clientbegeleider
clustermanager
clustermanager/ clientbeg.
clustermanager/ clientbeg.

clientbegeleider
clustermanager/medewerker
clientbegeleider die de roosters maakt
clientbegeleider

onderh.contacten
ondersteuning bieden
inzicht
inzicht voor maken van planning

vrijw./contactpers.
clienten
clienten
medew.

n.a.w. tel/ssrd vd relatie
n.a.w.tel/geb/onderst. Plan/med.geg./ verslagen ethisch beraad
n.a.w/tel/vervoer/onderst./werkt/huisarts
n.a.w/persnr./datum indienst/functieschaal/verzuim

na vertrek
5 jr na vertrek
5 jr na vertrek
na vertrek

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

betrokkene
betr/vert/c.m/specialist/SPD/LCIG
betrokkene
betrokkene/P&O

coordinator vrijwilligerswerk
betr/vert/c.m/specialist
n.v.t.
P&O

taakuit.
rel.info
n.v.t.
taakuit.

clustermanager
clustermanager
clustermanager
clustermanager

clientbegeleider/adm mede
clientbegeleider
clientbegeleider/adm mede/gedragdes.
clustermanager

overzicht/inzicht in geboden hulp

medew.

naam/werkloc./gesl./func./leeft./aard incid./verwijzer/aant.gespr./afrond
datum

3 jr na vertrek

jaarlijks

betrokkene

RvB/leden opvang team

overzicht/inzicht

voorzitter opvangteam

leden opvangteam

bij calamiteiten kunnen beschikken
over adres/telefoongegevens

medew.

Naam+voorl/Persnr/RoepnaamGebdat/GeslPostadresWoonadres/cluste NVT bestand wordt dagelijks geupdated
reenheidPrivemail\Werkmail\fax werkLokatie werkTelefoon\Mobiel

bestand wordt dagelijks
geupdated

betrokkene

leden van het calamiteitenteam

Contact leggen na een calamiteit

Hoofd secretariaat

Hoofd receptie

Continuïteit in begeleiding
medewerkers
onderh.contacten

medew.

5 jr na vertrek

2 jaarlijks

betrokkene + p&o

P&O

Cliëntbegeleider en clustermanager

2 jr na vertrek

jaarlijks

betrokkene

medew.

n.a.w/tel/geb/persnr.

5 jr na beeindiging contract

jaarlijks

medewerkers

Clustermanager/ senior
cliëntbegeleider
Clustermanager

Cliëntbegeleider/ begeleider en adm. medewerkster

Bereikbaarheid van medewerkers,
Administratie ten behoeve van
roosterplanning
afstemmen ondersteuningsvraag en
aanbod info cliënt.

Inzetbaarheid behouden/vergroten,
ontwikkelen mogelijkheden
medewerkers cluster + P&O+ secretariaat afstemming en contact onderhouden
informerend
Salarisadministratie en PO&O
salariëring van gemaakte diensten,
Begeleiding ziekteverzuim/ jubilea

Clustermanager

vrijw./contactpers./familie

naam/unit/functie/ziekteverzuimgegevensdatum
gesprek/afspraken/verslag
n.a.w. tel/ssrd vd relatie/relatie tot client/woongroep/ cluster

clienten

n.a.w/tel/geb/cont.med/fin/bank/onderst.plan/geg.persfunc./vaardighed 15 jaar na beëindiging contact
en/communicatie/n.a.w cont.persoon/agog
geg/keuzes/relaties/cluster/toekomstbeeld/participatie/ verslagen
ethitisch beraad

jaarlijks

Cliënten / Vrijwilligers / Contactpersonen / familie
voor zover in relatie tot ondersteuning

vert.client/stagiares/met
toes.vert.ziekh./ac/school

uioefenen rechten/tb.h.opleiding

clustermanager/ clientbeg.

Cliëntbegeleider/ begeleider

ondersteuning bieden

clienten

jaarlijks

betrokkenen/bestuursbureau/woonclusters

De Springplank

Cliëntbegeleider/ adm. medewerkster

na 1 jaar
1 jaar na beeind. Contract

jaarlijks
jaarlijks

betrokkenen/bestuursbureau
betrokkenen/bestuursbureau

De Springplank
De Springplank

Clustermanager
Clustermanager

Cliëntbegeleider/ adm. medewerkster
clientbegeleider

clienten

clientnummer/werkplek

1 jaar na beeind. Contract

jaarlijks

betrokkenen/bestuursbureau

De Springplank

bijhouden van veranderingen en de
effecten die deze op clienten hebben
voeren van een administratie
voeren van een administratie/overleg
plegen
aanwezigheidslijsten maken

Clustermanager

medew. Vrijw.
contactpers.

n.a.w.tel/geb/onderst. Plan/ verslagen ethisch beraad/ overige
verslagen
n.a.w/persnr./telnr./urengegevens/vakantie-/A.D.V.gegevens
naam/werkplek/mailadres

na 1 jaar

registeren N.A.W.
opzoeken mailadressen en het
versturen van mail
Administratie en inzicht in de
werkplekken van cliënten
het geleerde vastleggen

Clustermanager

adm medew

cliënten \ medewerkers

stageverslagen stagaires

1 jaar na beeind. Contract

jaarlijks

bankgegevens/banknummer/clientnummer naam cliënt

1 jaar na beeind. Contract

jaarlijks

salarisadministratie bestuursbureau \
administratie de Springplank

aantonen wat de stagaire geleerd
heeft
loonbetaling

clientbegeleider \ stagaire

cliënten

betrokkenen \ clientbegeleiders/begeleiders De
Springplank
betrokkenen \ administratie
bestuursbureau/administratie De Springplank

clustermanager

betalingen per bank of per kas via
bestuursbureau

clustermanager

administratief medewerker

23-7-2003
25-1-2006
23-7-2003
24-7-2003
19-7-2004

industrie clientraportage
industrie clienteninfo
hout clientenrapportage
hout clientendossier /gegevens
hout clienten info map
betsy perk clientdossier
betsy perk clientgegevens
winkel onderst. Plannen
winkel clientendossier

dagrapportages
functioneringsgesprekken
personeelsadministratie
clientenadministratie
Betsy Perk (wonen)
Relatiebeheer
betsy perk clientdossier
betsy perk clientadministratie
Personeelsadministraie
opvangteam medewerkers
meldingen en activiteiten

Calamiteitenteam
12-9-2005 Personeelsinformatie ten behoeve van calamiteiten

Bergend
30-11-2005 Functioneringsgesprekken
30-11-2005 Adressenbestanden
30-11-2005 Medewerkersadministratie

25-1-2006 Cliëntendossiers

De Springplank
26-1-2006 Cliëntendossiers
26-1-2006 personeelsregistratie
26-1-2006 contactpersonen in outlook
26-1-2006 contactgegevens
22-2-2006 rapportages stagiaires
22-2-2006 betalingen cliënten Ranzijn

de Springplank \ onderwijsinstellingen

rel.info

bespr. Toek.
begeleiding
meedenken

adm. medewerker / cliëntbegeleider / begeleider

Het Polderhuis
3-5-2006 Papieren cliëntendossiers

Inzicht krijgen in ondersteuningsvragen clienten

NAW/telnr/ Gegevens over persoonlijk
functioneren/vaardigheden/communicatie/keuzes
+zelfbepaling/deelname aan de samenleving/relaties en
netwerken/ondersteuningsvragen+afspraken/verslagen ethisch beraad

uiterlijk 6 maanden na beeindigen contract
overgedragen aan clientenadministratie

jaarlijks

cliëntbegeleider en eventueel cliënt zelf CIZ,
aanmelder (MEE)

(senior) cliëntbegeleider en administratief
medewerker

Beoordelen van
clustermanager
ondersteuningsvraag/verwerken
financiële
administratie/aanwezigheidsregistratie.

Cliëntbegeleider en clustermanager/ adm. medewerker

3-5-2006 Digitale cliëntendossiers

Inzicht krijgen in ondersteuningsvragen clienten

NAW/telnr/ Gegevens over persoonlijk
functioneren/vaardigheden/communicatie/keuzes
+zelfbepaling/deelname aan de samenleving/relaties en
netwerken/ondersteuningsvragen+afspraken/verslagen ethisch beraad

uiterlijk 6 maanden na beeindigen contract
overgedragen aan clientenadministratie

jaarlijks

cliëntbegeleider en eventueel cliënt zelf CIZ,
aanmelder (MEE)

(senior) cliëntbegeleider en administratief
medewerker

Beoordelen van
clustermanager
ondersteuningsvraag/verwerken
financiële
administratie/aanwezigheidsregistratie.

Cliëntbegeleider/ adm. medewerker

Het kunnen bereiken van onze leden
om ze te informeren over onze
activiteiten en ze uit te nodigen voor
een algemene ledenvergadering

medewerkers, OBUers,WAOers

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Werkplek,
Personeelsnummer, Eventueel dienstjubileum

Direct na beëindiging contact, daarna worden
de gepensioneerden of mensen met de OBU
WAO per brief gevraagd of zij buitengewoon
lid willen worden van de personeelsvereniging

Medewerker zelf, salarisadministratie, afdeling P&O

Medewerker zelf, salarisadministratie,
afdeling P&O

Om deel te kunnen nemen aan een
activiteit

Voorzitter
personeelsvereniging

Leden personeelsvereniging

invoeren en doorsturen naar
bestuursbureau

clienten

Naam cluster,Periode (maand en jaar)Naam clientm, Dienstnummer
van de dienst die geleverd wordt Financiering (ZIN, EXT of PGB
e.d.)Soort (DAG, LOG, GVT, KGVT e.d.)Aanwezigheid, afwezigheid,
ziektedagen
Naam client, Telefoonnumers client, Gebelde nummers, Gereisde
aantal kilometers, Ophaaladres, Reisdoel, Ritprijs, Kilometerprijs

5 jr na beeindiging contact

jaarlijks

betrokkene/Esdégé-Reigersdaal

clustermanager/medwerker
clientenadministratie/hoofd administratie

verwerke/controleren gegevens

Clustermanager

administratief medewerker

5 jr na beeindiging contact

jaarlijks

Betrokkene / Instantie (Naam) KPN,. Medewerkers
Woonvoorziening

Clustermanager ,Medewerker financiële
administratie

de facturen door gestuurd worden
naar de financiële administratie voor de
betaling of een cliënt de rekening voor
een deel zelf moet betalen bepaald de
clustermanager
informeren over wat er besproken is
Nakijken of het aantal maaltijd wat
verstrekt is klopt met de werkelijk
geleverde maaltijden
Opzoeken telefoonnummers en
adressen indien noodzakelijk.
Opzoeken telefoonnummers indien
noodzakelijk
Opzoeken telefoonnummers en
adressen indien noodzakelijk.

Clustermanager

administratief medewerker

Clustermanager
Clustermanager

administratief medewerker
administratief medewerker

Clustermanager

Cliëntbegeleider /adm.medewerker/clustermanager.

Clustermanager

Administratieve medewerker van Koggenland

Clustermanager

Cliëntbegeleider/adm.medewerker/clustermanager

N.V.T
Clustermanager

clientbegeleider
clientbegeleider

Personeelsvereniging Esdégé-Reigersdaal
29-6-2006 Ledenlijst personeelsvereiniging

Koggenland
15-2-2007 Presentielijst

19-2-2007 telefoon-en vervoerskosten

doorberekenen extra telefoonkosten en clienten
vervoerskosten aan clienten

19-2-2007 cliëntenbegeleidersoverleg, begeleidersoverleg.
21-2-2007 Maaltijden clienten

Archiveren
administratieve afhandeling
maaltijdrekeningen clienten

cliënten \ medewerkers
clienten

Notuleren van de vergaderingen op de Kolblei 1 en uitwerken
Naam cliënt, Aantal maaltijden, Prijs van de maaltijden

5 jaar na beëindiging contact
5 jaar na beëindiging contact

jaarlijks
jaarlijks

Betrokkenen
Betrokkene / Esdégé Reigersdaal

Alle medewerkers en clustermanager
Clustermanager,Cliëntbegeleider

Telefoonnummers en adressen van
cliënten kunnen opzoeken.
Telefoonnummers opzoeken.

clienten

Naam, Adres, Woonplaats, Postcode, Telefoonnummer

Zolang cliënten bij Koggenland wonen.

bij mutaties

Medewerkers Woonvoorziening.

Clustermanager/Medewerkers.

Van de bedrijven die erin staan.

Naam bedrijf, Adres, Woonplaats,Telefoonnummer

Onbeperkt

als er mutaties zijn.

Betrokkenen/ Medewerkers Woonvoorziening

Clustermanager, Medewerkers

Telefoonnummers en adressen
opzoeken.

Medewerkers

Naam, Adres, Woonplaats, Postcode, Telefoonnummer

2 jaar na beëindiging contact.

bij mutaties de gegevens
Betrokkenen
waarvan vaststaat dat zij niet
meer nodig zijn voor het
doel van de verwerking van
persoonsgegevens.

Clustermanager, Medewerkers.

Vroonerhoek
10-9-2007 Relatiebeheer
1-11-2007 Cliëntendossiers

correspondentie
ondersteuning te kunnen bieden

Relaties van het cluster
Cliënten

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer
Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Contactpersonen,
Indicaties, dienstverleningsovereenkomst, Ondersteuningsplan,
Evaluaties, Onderzoeksverslagen, Oude ondersteuningsplannen

15 jaar na beëindiging contact

2 jaarlijks
jaarlijks

Betrokkenen
Betrokkenen/ouders / wettelijk vertegenwoordigers

N.V.T
Bestuursbureau, Arts en of behandelaar,
Zorgkantoor, HKZ-onderzoek

N.V.T.
Zorgdragen voor goede afhandeling

Berg 1, 11 12 &Kap 3
3-12-2008 cliëntadministratie.

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Geboortedatum en
plaats, Contactadres, Cliëntnummer, Verzekeringsnummer, Financiële
transacties
Naam/Adres/Woonplaats/Telefoonnummer/Emailadres

5 jaar na beëindiging contact

jaarlijks

adm. Med. (BOL), medewerkers van het team

BOL, afd. financiële administratie en
verwanten

administratieve afhandeling

2 jaar na beëindiging contact

jaarlijks

Betrokkene

Medewerkers van het cluster

Naam/Adres/Woonplaats/Telefoonnummer/Personeelsnummer/Afsprak 2 jaar na beëindiging contact
en die gemaakt zijn
Naam/Adres/Woonplaats/Telefoonnummer/Geboortedatum/Ingangsdat 1 jaar na beëindiging contact
um vrijwilligerswerk/Bank-girorekening

jaarlijks

Betrokkene / P&O /Arboarts/arbeidsdeskundige

BOL, betrokken persoon

Administratieve medewerker,
het team van Berg 1, 11 , 12
en kap 3
contact
Het team van Berg 1,11 en 12
onderhouden/informerend/.Afstemmen en kap 3
d
registratie
Clustermanager

jaarlijks

Betrokkene

Betrokken cliëntbegeleider en
administratie

communicatie/afhandeling
onkostenvergoeding

Het team van Berg 1,11 en 12 Cliëntbegeleider
en kap 3

bij de hand hebben van relevante en
Cliënten
lopende gegevens van cliënten.
opslag van relevante lopende
Cliënten
gegevens die nodig zijn voor het soepel
latenverlopen van werkprocessen.

Naam Adres Woonplaats Cliëntnummer Pasnummers recent OSP
concept OSP correspondentie
Naam,Adres,Woonplaats,Telefoonnummer,Lopende afspraken,OSP,
Concepten, Correspondentie

2 jaar na beëindiging contact

jaarlijks

Betrokkene / aanmeldende instantie

Niet van toepassing

Niet van toepassing

clientbegeleiders

Cliëntbegeleider

2 jaar na beëindiging contact

jaarlijks

Betrokkene /aanmeldende instantie

Niet van toepassing

Niet van toepassing

clientbegeleiders

clientbegeleiders

25-2-2009 Werkdossier senioren, bovenkarspel

Opslag van relevante lopende
Cliënten
gegevens die nodig zijn voor het soepel
laten verlopen van werkprocessen.

Naam Adres Woonplaats Lopende afspraken OSP Concepten
Correspondentie Telefoonnummer Contactpersonen Wettelijk
vertegenwoordigers

Worden verwijderd op het moment dat er een
nieuwere versie van het document is of client
geen ondersteuning meer ontvangt

jaarlijks

Betrokkene /aanmeldende instantie

Niet van toepassing

Niet van toepassing

clientbegeleiders

clientbegeleiders

25-2-2009 cliëntdossiers administratie

dossiervorming

Cliënten

Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Compleet dossier t.b.v.
inspectie e.d.

15 jaar na beëindiging contact

jaarlijks

Betrokkene /aanmeldende instantie

controlerende instanties.

controle

Clustermanager

Clustermanager, Cliëntbegeleider, Cliënt, Formele
belangenbehartiger, Arts, Adm. medewerker.

De Stern locatie hoep 2c
16-6-2011 Cliëntenadministratie

Cliënten ondersteunen

Cliënten

Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, BSN, Medische
gegevens, OSP, Ziekenfondsnummer

15 jaar na beëindiging contact

per kwartaal

Betrokkene

esdege-reigersdaal (alleen met
schriftelijke toestemming van de cliënt of
zijn wettelijke vertegenwoordigers)

Ten behoeve van een goede voortgang Clustermanager
van de dagbesteding

Efficiënte bedrijfsvoering Reïntegratie
van betrokkenenc.
Communicatiedoeleinden

Arbeidsgehandicapten

NAW/Tel/E-mail priveVerwant/Geb. datum cliënt/BSN/Type
2 jaar na beeindiging begeleiding
uitkering/nummerTraject finan/ordernmmr/PO einddatum/uren begel
per mnd/Mentor /Cliënt komt van/Datum
inschrijving/Jobcoach/WerkplekAdres
werkplek/Postcode/woonplaatsTelefoonnummerE-mail adres
werkplekWerktijden/Contactper/werkplek Praktijkbegeleider/Start datum
Beloning/Wijze
betaling/Vervoer/Werkzaamheden/Zorgverzekeraar/klantnummerIndivid
ueel zorgplan/Woonvoorzieningen /Persoonlijke begeleiderSoc
medische geschiedenis van de betrokkenePlan van aanpak, bestaande
uit personalia, doelen, en acties ten behoeve van het vinden en
behouden van werk. Plan wordt verstrekt aan het UVW.

jaarlijks

Betrokkene

Stichting MEE Esdégé-Reigersdaal intern uitvoeren publiekrechterlijke taak/b.
GGZ Verpleeghuizen Stagebedrijveng.
Interne
UWV h. Werkgeversi. Opleidingsinstituten informatievoorziening/reïntegratie
bevorderen

De verstrekte gegevens zijn van:

De aard van de gegevens die zijn
verstrekt is: (zo breed mogelijk
beschrijven)

De verstrekte gegevens zijn van:

De doel(en) van de
verstrekking zijn:

Naam clustermanager aan wie gedelegeerd is:

De gegevens zijn op de volgende manier
beveiligd:

30-11-2009 Adressenlijst cliënten
30-11-2009 Adressenlijst externe bedrijven.
30-11-2009 Adressenlijst medewerkers

administratieve afhandeling

Cliënten

10-12-2008 adressenbakje kantoor

Contact onderhouden met
betrokkenen.

Medewerkers / Vrijwilligers /
Contactpersonen / familie/firma’s

10-12-2008 Personeelsadministratie

Registratie

Medewerkers

10-12-2008 vrijwilligersadministratie

communicatie/jubilea en
onkostenvergoeding kunnen betalen.

Vrijwilligers

De Rode luifel
16-2-2009 werkdossier scheerder 3
25-2-2009 theehuis ’t krijghuis werkdossier

4-10-2012

Centrum Begeleid Werken
reïntegratie arbeidsgehandicapten

Verstrekkingsbesluiten clustermanagers en
diensthoofden
tijdstip

Naam cluster:

De gegevens zijn verstrekt aan:

Opmerkingen

Clustermanager

Administratieve medewerker Cliëntbegeleider van Berg 1,
11 , 12 en kap 3
Cliëntbegeleider van Berg 1,11 en 12 en kap 3

clustermanager Cliëntbegeleider en P&O

Clustermanager, Cliëntbegeleider, Administratief
medewerker, Cliënt

Administratief medewerker,
Cliëntbegeleider/Arbeidsbemiddelaar

bewerker

