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Samenwerking in vertrouwen 
 
Risse Groep / Werk.Kom heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie 
die zich richt op het bieden van kansen op werk voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hierbij halen we het beste in mensen naar boven. Wij begeleiden hen bij de 
specifieke ontwikkeling van hun mogelijkheden, talenten en ambities en werken hierbij 
samen met veel partners in de regio. Op deze manier is Risse Groep / Werk.Kom succesvol 
in het bieden van passende werkplekken voor deze doelgroep, in onze eigen 
leerwerkbedrijven en bij de bedrijven uit ons netwerk. 
 
Vanaf het moment dat u komt werken bij Risse Groep / Werk.Kom of dat u wordt begeleid 
naar werk door Werk.Kom hebben wij van u gegevens nodig. Soms op wettelijke basis soms 
om u beter te leren kennen. De samenwerking is gebaseerd op onderling vertrouwen. U 
verstrekt ons de noodzakelijke gegevens en wij gaan daar discreet mee om.  

Uitgangspunten  
Risse Groep / Werk.Kom gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en 

respecteert de privacy van betrokkenen. Risse Groep / Werk.Kom houdt zich hierbij aan de 

volgende uitgangspunten:  

 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze verwerkt.  

 Risse Groep / Werk.Kom zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden 

verzameld en verwerkt.  

 Risse Groep / Werk.Kom streeft naar minimale gegevensverwerking.  

 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.  

 Risse Groep / Werk.Kom gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt 

deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met 

een geheimhoudingsplicht en die een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. 

Daarbij zorgt Risse Groep / Werk.Kom voor passende beveiliging van 

persoonsgegevens.  

 In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van 

gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de Risse afspraken over de 

eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken worden 

vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. 

 Risse Groep / Werk.Kom honoreert alle rechten van betrokkenen.  

Dit Privacy beleid is onze manier om u te vertellen welke informatie we verzamelen, op welke 
manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we deze doorgeven en op welke 
manier u toegang hebt tot de informatie en hoe u deze kunt veranderen of laten 
verwijderen.   

Verwerkingsregister 
Waar we in dit Privacy beleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie 
die u, of een officiële instantie met toestemming van u, aan ons verstrekt over jezelf, zoals 
uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook informatie over uw persoonlijke 



 

3 
 

situatie, SW indicaties, gezondheid, financiële zaken of bijvoorbeeld de kopie van uw 
paspoort. 
In het verwerkingsregister geeft Risse Groep / Werk.Kom aan welke informatie we voor 
welke diensten nodig hebben en wat we er mee doen en met wie we informatie wel of niet 
delen. Het register is op intranet Risse Groep / Werk.Kom beschikbaar ter inzage. 
  

Klachten of melden van datalekken 
Wanneer u merkt dat er toch persoonlijke informatie is gelekt of zichtbaar is voor 

onbevoegden, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming om 

het datalek te melden. Via mail: Privacy@risse.nl of telefoonnummer 0495-584688. Wij 

kunnen dan naar uw persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze 

informatie wordt alleen gebruikt om uw vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen 

beantwoorden. Enkele voorbeelden van een datalek zijn: 

 Kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens; 
 Gestolen laptop met persoonsgegevens; 
 Inbraak in databestand door een hacker; 
 Persoonsgegevens laten verwerken door een bewerker zonder waarborgen; 
 Personen die zonder toestemming inzicht hebben gehad in persoonsgegevens; 
 Aanpassing in de persoonsgegevens gedaan zonder toestemming; 
 Het verzenden van een e-mail waarin privé e-mailadressen van geadresseerden 

zichtbaar zijn voor alle andere geadresseerden. 

Verstrekking gegevens aan derden 
Als werkgever of als dienstverlener voor Gemeenten moeten we andere instanties, zoals de 
Belastingdienst, UWV of Gemeenten buiten Risse Groep / Werk.Kom informatie verstrekken 
om aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. In sommige 
gevallen moeten we uw gegevens of een deel daarvan delen met bedrijven. Bijvoorbeeld bij 
een detachering of een proefplaatsing. 
  
Via het verwerkingsregister informeren we u over welke gegevens aan derden worden 
verstrekt. We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden 
waarvoor de ander ze nodig heeft. Ze worden streng gecontroleerd door Risse Groep / 
Werk.Kom om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft. Deze partijen mogen nooit 
zelfstandig jouw gegevens gebruiken of doorgeven en tekenen een verwerkings- en of een 
geheimhoudingsovereenkomst. 
  
Ook kunnen we uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde 
wet- en regelgeving en/of rechtspraak.  

Sociale Media 
Als u informatie of foto’s aan ons verstrekt en u geeft ons toestemming om deze te gebruiken 
voor het zoeken o.a. naar een baan (foto of video CV) of een publicatie via Social Media 
besef dan goed dat wij als Risse Groep / Werk.Kom niet voor 100% kunnen instaan dat de 
gegevens ook weer verwijderd kunnen worden. Risse Groep / Werk.Kom zal op uw verzoek 
de informatie waar mogelijk van haar sites en/of andere communicatiekanalen verwijderen. 
Dit betekent niet dat hiermee de verstrekte gegevens ook volledig verwijderd zijn. Door delen 
en liken op Social Media worden deze zodanig verspreid dat het onmogelijk wordt om alles 
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te verwijderen. Wij vragen daarom schriftelijk toestemming voor het gebruik van uw foto en/of 
video-CV op onze communicatiekanalen. Deze toestemmingsverklaring wordt geregistreerd 
en 12 jaar bewaard.  

Vragen en gegevens raadplegen / bijwerken 
Wanneer u informatie deelt met Risse Groep / Werk.Kom, hebt u altijd toegang tot deze 
informatie. Anders dan de wettelijke te documenteren documenten en de bewaartermijnen 
kunt u gegevens altijd laten updaten, veranderen of verwijderen.   
  
Als u gegevens wilt updaten, veranderen, verwijderen of als u vragen hebt over dit Privacy 
beleid of uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de P&O administratie met ons 
op.  
  
Of mail ons: Privacy@risse.nl 
  

Beveiliging 
Risse Groep / Werk.Kom wil er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Risse 

Groep / Werk.Kom neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw 

(persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking. De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op toepassing en 

naleving van de wet, beoordeelt de datalek meldingen en is voorzitter van het privacy team. 

Het privacy team heeft als taken: 

 Sturing geven aan en opvolging van de operationele uitvoering van privacy 
maatregelen 

 Adviseren van de directeur op gebied van privacy; 

 Creëren van bewustwording in de organisatie; 

 Informeren van medewerkers over hun rechten; 

 Opstellen en onderhouden van het verwerkingsregister; 

 Toezicht houden op privacy by design / default; 

 Inventariseren, opstellen en onderhouden van verwerkingsovereenkomsten; 

 Bespreken gemelde datalekken en directeur adviseren over te nemen maatregelen.  
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