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Privacyverklaring 
 

Stichting Bij de Soete Moeder 
E-mailadres: contact@desoetemoeder.nl 
 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door Stichting Bij de Soete 

Moeder worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is. Mocht je na het lezen van 

deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kan je contact met ons opnemen via bovenstaand 

contactgegeven. 

Via deze website informeren wij je over onze stichting en heb je de mogelijkheid om contact met ons 

op te nemen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Ook wanneer je je aanmeldt voor een 

stage- of praktijkplaats, of als vrijwilliger, worden er privacygevoelige gegevens verwerkt. Wij vinden 

het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Persoonsgegevens worden 

door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving 

die van toepassing is.  

 

Persoonsgegevens 

 

Stichting Bij de Soete Moeder is een stichting met maatschappelijke doelstellingen. Wij bieden 

ontplooiingskansen en participatie- en integratiemogelijkheden voor jongeren met een achterstand 

op de arbeidsmarkt. Wij streven ernaar de sociale cohesie in de buurt en in de wijk te bevorderen en 

wij bieden vrijwilligersactiviteiten aan. Daarnaast vinden wij een duurzame bedrijfsvoering erg 

belangrijk en nemen wij deel aan culturele activiteiten met betrekking tot onder andere erfgoed. 

Onze primaire werkzaamheden betreffen: het plaatsen van jongeren op werkervaringsplekken, deze 

jongeren begeleiden in hun loopbaan en het bieden van korte scholingsactiviteiten en jobcoaching.  

Wanneer je je aanmeldt voor een werkervaringsplek zullen wij, afhankelijk van de begeleiding die je 

ontvangt, persoonsgegevens verwerken. Ook wanneer je je aanmeldt als vrijwilliger zullen er 

privacygevoelige gegevens worden verwerkt door de Stichting. Wij hebben deze gegevens nodig om 

jou als stagiair of werknemer goed te kunnen begeleiden. Bij het bezoeken van de website van de 

Stichting bestaat er de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. Ook hierbij worden 

persoonsgegevens verwerkt. 

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn: 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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• NAW-gegevens 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• BSN 

• Bankgegevens 

• Nationaliteit 

• Culturele achtergrond 

• Opleidingsniveau 

• Werk en/of stage-ervaring 

• Certificaten en diploma’s 

• Gegevens met betrekking tot het ontvangen van een uitkering 

• Analyse leefgebied (dit houdt onder andere in: vervoer, financiën, gezondheid, dagbesteding 

en persoonlijke kenmerken) 

• Cv 

• Presentie 

• Gespreksverslagen  

Voortgangsrapportage (met daarin opgenomen: Voortgang/vorderingen in het traject, 

gepleegde interventies, bijstelling leerdoelen) 

• Onderzoeksrapport (met daarin opgenomen: belastbaarheid en beperkingen van 

betrokkene, een diagnose en/of advies) 

• Foto’s 

• Camerabeelden 

 

Doeleinden 

 

De bovenstaande persoonsgegevens worden door Stichting Bij de Soete Moeder uitsluitend verwerkt 

voor een vooraf gesteld doel. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor ons noodzakelijk om 

deze doelen te bereiken. Wij verwerken jouw gegevens nooit voor andere doeleinden! 

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn: 

• Bieden van begeleiding  

• Verantwoording begeleidingstrajecten naar opdrachtgevers en financiers (bijvoorbeeld 

fondsen) 

• Bereikbaarheid en inzet binnen en ten behoeve van de werkzaamheden (bijvoorbeeld 

werkrooster en telefoonlijst) 

• Versturen van facturen 

• Het driemaal per jaar versturen van een nieuwsbrief 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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• Inzicht verkrijgen websitebezoekers 

• Informeren over nieuws en evenementen via social media 

• Beveiliging  

 

Verstrekking aan derden  

 

Voor het goed kunnen begeleiden van jongeren en bieden van vrijwilligerswerk, worden er gegevens 

gedeeld met derden. Wij kunnen persoonsgegevens delen met de volgende organisaties: 

• WeenerXL  

• Gemeenten in de regio (sociale zaken, leerplicht) 

• UWV 

• RvA 

• Afdelingen WMO binnen gemeenten 

• Onderwijsinstellingen 

• Werkgevers wanneer het gaat om bemiddelingsactiviteiten 

• Ouders/ verzorgers   

• Startersbeurs.nu 

• Hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld projecten begeleid wonen) 

• Mailchimp 

• EJP Accountants 

• Loonadministratiekantoor 

• Payroll bedrijf Prokx 

• Arbodienstverlener Perspectief 

• BHV-cursusverlener 

• Verleners horeca-cursussen  

• Verleners coaching trajecten  

• Foto’s kunnen worden gedeeld op social media (hiervoor vragen wij altijd jouw 

toestemming) 

 

Beveiligen en bewaren 

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, 

jouw persoonsgegevens te beperken.  

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor wij ze verkregen hebben. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer deze 

nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Voor de gegevens van deelnemers van het 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/
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begeleidingstraject is de bewaartermijn 5 jaar. Wanneer een kandidaat wordt afgewezen wordt het 

Cv onmiddellijk verwijderd of na overleg met de kandidaat maximaal 6 maanden bewaard. 

Personeelsdossiers worden 5 jaar bewaard. Wanneer de wet echter een andere verplichte 

bewaartermijn noemt, zullen jouw gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.   

 

Inzage recht en wijzigen   

 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, in te zien en/of te 

wijzigen. Je kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen. Het contactgegeven staat bovenaan 

deze privacyverklaring.  

  

Klachtenrecht  

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je klachten 

hebt ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Natuurlijk kun je je klacht eerst bij 

ons neerleggen, maar mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je alsnog jouw klacht indienen 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website. 

 

http://www.bijdesoetemoeder.nl/

