
AVG Protocol Sterker Samen 

Sterker Samen gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Hierbij volgt Sterker Samen de 
verplichte Europese wetgeving. In de praktijk betekent dit het volgende:  

1. Ik vraag bij de intake en voor het opstellen van het ondersteuningsplan persoonlijke 
gegevens. Deze gegevens zijn nodig om met elkaar in contact komen (naam, adres, 
telefoonnummer en e-mail)  

2. Indien er sprake is van een verwijzing (via een arts of een jeugdconsulent) vraag ik ook om 
een BSN nummer. Dit nummer is nodig om een beschikking aan te vragen en declaraties te 
doen  

3. Als ik mail over of met persoonlijke informatie doe ik dit vanuit een beschermde 
mailomgeving (Zorgmail)  

4. Als er behoefte is aan overleg met derden (school, huisarts e.d.)zal ik dit altijd met de 
betrokkenen overleggen.  

5. Ik maak soms foto’s tijdens de trainingen. Deze gebruik ik uitsluitend om tijdens de 
ouderavonden. Na afloop van een training of begeleiding vernietig ik het beeldmateriaal.  

6. Als ouder heb je recht op inzage in het plan van aanpak en andere officiële documenten 
(bijvoorbeeld observatie verslagen).  

7. Aan het einde van een begeleidingstraject bestaat er de mogelijkheid om als ouders te kiezen 
voor het in eigen beheer nemen van de officiële documenten. Hierbij kun je ook kiezen voor 
de mogelijkheid om de documenten door mij te laten vernietigen. Hier teken je als ouders 
voor. Mocht je hier niet voor kiezen dan moet ik de documenten 15 jaar bewaren en kunnen 
andere partijen deze stukken, met jullie toestemming, opvragen.  

8. Mocht Sterker Samen zorgen hebben over het welbevinden van een kind dan is volgt Sterker 
samen het protocol van de meldcode. Dit gebeurt altijd met jullie medeweten en is op te 
vragen bij Sterker Samen.  

9. Mocht er, ondanks alle zorgvuldigheid, sprake zijn van een data-lek dan volgt Sterker Samen 
het protocol dat de AVG daarvoor heeft opgesteld.  

Sterker Samen laat voor de start van een traject een toestemmingsformulier formulier voor 
Informatie-uitwisseling ondertekenen door ouders en/of kinderen boven 12 jaar. Dit formulier is op 
te vragen bij Sterker Samen  
 
Met uw toestemming kunnen de gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen 
gebruikt worden:  
 

1. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. of voor het geanonimiseerde 
gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie.  

2. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan gebruikt voor de financiële administratie, 
zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of een declaratie kan indienen bij 
uw gemeente.  

3. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst 
informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier 
blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

 


