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1.  Inleiding

  Beter is een onafhankelijke Arbodienst. In het kader van haar dienstverlening Verwerkt Beter Persoonsgege-

vens. Voor een deel betreft het medische gegevens. Hier dient extra voorzichtig mee om te worden gegaan.

  Met het verwerken van Persoonsgegevens is de privacy van de betreffende persoon in het geding. Privacy 

wordt in Nederland beschermd door onder meer de Wbp. Dit Reglement biedt waarborgen om de privacy van 

de Betrokkene te beschermen.

2.  Defi nities

 Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

 Medewerker: een werknemer van de Opdrachtgever;

 Opdrachtgever: de Partij die Beter opdracht heeft gegeven haar te ondersteunen bij het Arbo- en verzuimbeleid;

 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentifi ceerde of identifi ceerbare persoon;

 Reglement: het onderhavige privacyreglement Beter;

  Verwerken: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder 

in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikking-

stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van 

gegevens;

 Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.
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3. Doeleinden van de verwerking

 Beter Verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 •  het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van individuele en groepen Medewerkers;

 •   het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen ziek-zijn en de oorzaken daarvan, vooral de in het werk gelegen 

oorzaken;

 •  het verkrijgen van informatie als bouwsteen voor het te voeren en te ontwikkelen beleid van Beter;

 •   het verkrijgen van informatie ten behoeve van een bedrijfsgezondheidskundige bijdrage aan het te 

ontwikkelen sociale beleid van de Opdrachtgever en haar dochterondernemingen;

 •   het beschikken over de mogelijkheid om de door informatie en inzicht verworven kennis te gebruiken voor 

de bescherming en de bevordering van de gezondheid van de Medewerkers;

 •   het verlenen van hulp aan Medewerkers met psychosociale problemen in hun functioneren binnen de 

organisatie van Opdrachtgever;

 •   het adviseren van de lijn, staf en het vertegenwoordigend overleg inzake sociaal-culturele knelpunten in 

de organisatie van de Opdrachtgever;

 •   het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen; en

 •   wetenschappelijk onderzoek.

4. Soort gegevens

4.1 Beter neemt gegevens op in een elektronisch systeem.

4.2 In het elektronisch systeem worden drie soorten gegevens opgenomen:

 •   gegevens over de identiteit van Medewerkers die contact hebben met Beter;

 •   gegevens over het contact dat Medewerkers met Beter hebben; en

 •   gegevens met betrekking tot de gestelde diagnose/problematiek van de bovengenoemde Medewerkers.

  De gegevenscategorieën die middels het elektronisch systeem worden verwerkt worden gespecifi ceerd in 

bijlage 1 bij dit Reglement.

4.3  In de fysieke dossiers wordt informatie opgenomen die niet met behulp van het elektronisch systeem verwerkt 

kan worden. Deze fysieke dossiers bevinden zich in afsluitbare kasten.
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5.  Inzage, correctie en verzet

5.1   Een Betrokkene heeft het recht – met redelijke tussenpozen - een overzicht te vragen van zijn Persoonsgege-

vens die door Beter worden Verwerkt. De Betrokkene dient in dat geval een schriftelijk verzoek in te dienen 

bij Beter. Dit verzoek kan gericht worden aan de directie van Beter. Het verzoek zal worden behandeld door 

de betrokken bedrijfsarts respectievelijk company counselor (bedrijfsmaatschappelijk werker). Alvorens aan 

een verzoek tot inzage wordt voldaan moet eerst de identiteit van de Betrokkene die om inzage vraagt worden 

vastgesteld. Beter dient het overzicht binnen vier weken na de datum van ontvangst van het verzoek schriftelijk 

aan de Betrokkene te verstrekken. Voor inzage kan een kostenvergoeding in rekening worden gebracht.

5.2   De bedrijfsarts en company counselor kunnen van oordeel zijn, dat inzage van de gegevens kan leiden tot 

gezondheidsschade van de Betrokkene. De bedrijfsarts of company counselor zullen in dat geval de Betrokkene 

daarop wijzen. Als de Betrokkene toch vasthoudt aan inzage zal inzage worden gegeven in het bijzijn van de 

bedrijfsarts respectievelijk company counselor. Er kan door hen dan uitleg en ondersteuning worden gegeven.

5.3    De Betrokkene kan bij Beter om correctie van zijn Persoonsgegevens vragen indien blijkt dat deze onjuist, on-

volledig, niet ter zake dienend of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn. De Betrokkene kan om 

verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de betreffende Persoonsgegevens verzoeken. Beter 

zal de Betrokkene binnen vier weken na ontvangst van genoemd verzoek, schriftelijk laten weten of en zo ja 

in hoeverre, aan het verzoek wordt voldaan. Indien aan het verzoek voldaan wordt, zal de correctie zo spoedig 

mogelijk worden uitgevoerd en zal aan de verzoeker gemeld worden wanneer de gegevens gecorrigeerd zijn. 

Wordt aan het verzoek niet voldaan, dan zullen de redenen voor deze beslissing aan de verzoeker meegedeeld 

worden.

5.4   De Betrokkene heeft onder bepaalde omstandigheden het recht zich te verzetten tegen bepaalde gegevensver-

werking. Beter moet binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is gedaan. 

Is dat het geval, dan zal Beter de Verwerking onmiddellijk beëindigen. De Betrokkene kan bijvoorbeeld een 

beroep doen op het recht van verzet indien de betrokkene vindt dat Beter onterecht een beroep doet op de 

grondslag dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. 

De persoonlijke of bijzondere omstandigheden van de Betrokkene bepalen of het verzet terecht is.
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6.  Verstrekken van gegevens

6.1   Er worden slechts Persoonsgegevens aan personen binnen de organisatie van Beter en aan derden verstrekt 

voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de Verwerking en dit niet strijdig is met het medisch 

beroepsgeheim.

6.2    Bij verstrekking worden de gedragsregels gehanteerd, zoals deze zijn vastgelegd in de Beroepscode voor 

Bedrijfsartsen van Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfskunde, respectievelijk de gedragsregels 

zoals vastgelegd in de Code voor Maatschappelijk Werk van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk 

Werkers.

6.3   Medische gegevens van een Medewerker worden uitsluitend aan de Opdrachtgever verstrekt indien dit nood-

zakelijk is en met een daartoe verkregen schriftelijke toestemming van de Medewerker. Deze toestemming 

wordt in het dossier van de betreffende Medewerker bewaard.

6.4   Aan de Opdrachtgever worden geen mededelingen gedaan over bezoek van een Medewerker aan het arbeids-

omstandighedenspreekuur of vrijwillige deelname van de Medewerker aan periodieke onderzoeken. Indien naar 

aanleiding van een dergelijk bezoek of deelname de bedrijfsarts advies wenst te geven aan Opdrachtgever dan 

is daarvoor de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de Medewerker nodig. Deze toestemming wordt in 

het dossier van de betreffende Medewerker bewaard.

6.5   Geanonimiseerde gegevens mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. “Anoniem” houdt in dat 

de gegevens niet direct of indirect tot natuurlijke personen herleidbaar zijn.

7.  Toezicht

  Toezicht op de naleving van het Reglement zal in eerste instantie gebeuren door interne audits volgens het 

kwaliteitssysteem van Beter. De kwaliteitsmanager van Beter is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

interne audits. Daarnaast vindt er toezicht op naleving plaats door middel van externe audits door de certifi ce-

rende instantie (Lloyd’s Register Nederland B.V.).

8.  Toegang tot gegevens
 

  Voor de wijze waarop Beter de autorisaties met betrekking tot het elektronisch systeem en de fysieke dossiers 

per discipline heeft vastgelegd wordt verwezen naar bijlage 2 van dit Reglement.
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9.  Beveiliging en de bevoegdheid tot het raadplegen van gegevens

9.1   Beter neemt passende en organisatorische maatregelen om er voor zorg te dragen dat de Verwerking van 

Persoons gegevens beveiligd is tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9.2   Het raadplegen van gegevens in het elektronisch systeem en de fysieke dossiers is slechts toegestaan aan 

medewerkers van Beter uit hoofde van hun functie en wordt dan ook uitsluitend op functionele gronden toege-

kend namens het bestuur van Beter. Alleen functioneel noodzakelijke gegevens mogen worden geraadpleegd. 

Wanneer een bevoegdheid tot raadplegen niet langer functioneel is wordt deze direct ingetrokken.

9.3   De bevoegdheid tot raadplegen is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

9.4   De raadpleger van het elektronisch systeem is verplicht ervoor zorg te dragen dat anderen niet de beschik-

king krijgen over gebruikerscode en password. De raadpleger is verantwoordelijk voor alle onder zijn of haar 

password verrichte handelingen en dient ervoor zorg te dragen dat een in het elektronisch systeem aangelogd 

scherm niet onbeheerd wordt achtergelaten.

9.5   Er wordt een administratie bijgehouden van alle verleende raadpleegbevoegdheden. Deze wordt periodiek 

geverifi eerd.

10.  Bevoegdheid tot het aanpassen van gegevens

10.1   Het aanpassen van gegevens in het elektronisch systeem en in de fysieke dossiers is slechts toegestaan aan 

medewerkers van Beter uit hoofde van hun functie en wordt dan ook uitsluitend op functionele gronden toege-

kend. Wanneer een bevoegdheid tot raadplegen niet langer functioneel is wordt deze direct ingetrokken.

10.2 De bevoegdheid tot wijzigen is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

10.3  De gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat anderen niet de beschikking krijgen over gebruikerscode en 

password. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle onder zijn of haar password verrichte handelingen en dient 

ervoor zorg te dragen dat een in het elektronisch systeem aangelogd scherm niet onbeheerd wordt achtergelaten.

10.4  Er wordt een administratie bijgehouden van alle verleende mutatiebevoegdheden. Deze wordt periodiek door of 

namens het bestuur van Beter geverifi eerd.
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11. Geheimhouding

11.1   Iedere persoon die Persoonsgegevens Verwerkt, is gehouden om de middels de Verwerking verkregen 

informatie geheim te houden.

11.2  Voor de bedrijfsartsen gelden de gedragsregels, zoals deze zijn vastgelegd in de Beroepscode voor bedrijfs-

artsen van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

11.3  Voor de company counselor gelden de gedragsregels gehanteerd zoals deze zijn vastgelegd in de beroepscode 

voor maatschappelijk werkers van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers

11.4  Andere dan de onder 11.2 of 11.3 genoemde medewerkers van Beter die een bevoegdheidsprofi el voor het 

elektronisch systeem krijgen toegewezen dienen een medische geheimhoudingsverklaring te tekenen.

11.5  Bij nalatigheid en schending van de geheimhoudingsplicht worden disciplinaire maatregelen getroffen.

12.  Bewaartermijn van de gegevens

  De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze 

werden verzameld en verder werden verwerkt. De gegevens worden bewaard zolang het dienstverband met 

de Medewerker voortduurt. Nadat het dienstverband met een Medewerker is beëindigd wordt het dossier 

gearchiveerd en 40 jaar bewaard.

13.   Dossieroverdracht bij wisseling Arbodienst

  Indien de arbozorg van de Opdrachtgever wordt overgenomen door een andere arbodienst mag het medisch 

dossier alleen met gerichte toestemming van de medewerker worden overgedragen aan de opvolgende arbo-

dienstverlener. Beter hanteert hierbij de geldende richtlijnen van de KNMG: de code voor gegevensverkeer en 

samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie (uitgave 2007) en de richtlijn inzake omgaan met medische 

gegevens (KNMG vademecum II.03);

  Dat deel van het bedrijfsgeneeskundige dossier waarop het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts niet 

rust mag op verzoek van de werkgever overigens wel zonder toestemming van de betreffende werknemer 

worden overgedragen aan een opvolgende arbodienstverlener.

  Indien het medisch dossier niet wordt overgedragen aan de opvolgende arbodienstverlener, hanteert Beter 

een bewaartermijn van 40 jaar (zie paragraaf 12).
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14.  Gebruik van computer en randapparatuur

  De toegang tot pc’s en het elektronisch systeem zijn beveiligd door speciale software voor toegangsbeveiliging. 

Bij het werken met het elektronisch systeem mag slechts gebruik worden gemaakt van randapparatuur 

(printers) die onder direct toezicht staan van de betreffende medewerkers. De medewerker die opdracht geeft 

tot het gebruik van randapparatuur dient de output direct van deze randapparatuur te verwijderen. De server 

staat in een afgesloten computerruimte.

15.  Toegangscontrole

  Toegang tot het elektronisch systeem kan alleen worden verkregen door gebruik te maken van stringente 

beveiligingsmiddelen. De toegangscontrole binnen het Arbosysteem is zodanig opgezet, dat slechts die hande-

lingen kunnen worden verricht waarvoor autorisatie is verleend. In de registratie zijn voorzieningen opgenomen 

die het mogelijk maken een gebruiker te identifi ceren.

16.  Vastleggen handelingen van de gebruikers

 De toegang tot het Arbosysteem wordt geregistreerd, voor controle gebruikt en in een logfi le bewaard.

17.  Klacht

  Een Betrokkene die van mening is dat Beter in strijd handelt met dit Reglement dan wel de Wbp, kan een 

klacht indienen volgens de klachtenprocedure Beter. Afhankelijk van de inhoud van de klacht kan de Betrokkene 

zich ook rechtstreeks tot het College Bescherming Persoonsgegevens dan wel de bevoegde rechter wenden. 

In alle gevallen dient hij acht te slaan op de termijnen van artikel 46 en 47 Wbp.
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BIJLAGE 1: GEGEVENSCATEGORIEËN

Personalia/identifi catiegegevens:
- alle gegevens die de opdrachtgever via autorisatieregeling beschikbaar stelt

- telefoonnummer (werk en privé)

Financieel/administratieve gegevens:
- datum gesprek

- duur gesprek

- soort contact

- bankgegevens

- verblijfadres

- sociale verzekeringsgegevens

Medische gegevens:
- onderzoek- en diagnosegegevens

- verwijzer-, verwijzing-, overdracht- en afstemmingsgegevens

- “eigen verklaring”

- huisartsgegevens

- contactregistratiegegevens

- behandelende/mede-behandelende specialisten

- toestemmingsformulieren inwinnen informatie bij behandelende sector

- re-integratiegegevens

- respons/therapie/behandel/medicatiegegevens

- correspondentie naar derden

- psychologische rapporten

- werkplekonderzoeken

Company counselor gegevens:
- onderzoek- en diagnosegegevens (intakeverslag)

- begeleiding/behandel/respons/medicatiegegevens

- verwijzer-, verwijzing-, overdracht- en afstemmingsgegevens

- behandelende/mede-behandelende psychologen/psychotherapeuten

- psychologische rapporten

- correspondentie naar derden

- schuldsanering/budgetteringsformulier

- toestemmingsformulieren inwinnen informatie bij behandelende sector

Rechtspositionele gegevens:
- beslissingen UWV

- gegevens over eventuele juridische procedures

- deskundigen oordeel

- herstelverklaring

- beroepsprocedures
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Casemanager/arbeidsdeskundige gegevens
- onderzoeksgegevens

- WVP-documenten met uitzondering van de medische informatie

- FML

- correspondentie van en naar UWV met uitzondering van de medische informatie

- verwijzer-, verwijzing-, overdracht- en afstemmingsgegevens

- contactregistratiegegevens

- re-integratiegegevens

- correspondentie van en naar derden

- rapporten van derden

- werkplekonderzoeken

- beslissingen UWV

- gegevens over eventuele juridische procedures

- deskundigen oordeel

- herstelverklaring

- bezwaar- en beroepsprocedures
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BIJLAGE 2: TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Een kwalitatief multidisciplinaire begeleiding van een Medewerker vereist een goede afstemming tussen de verschil-

lenden disciplines. Vanuit deze visie moet een medewerker van Beter kunnen zien, met wie de Medewerker contact 

heeft.

1.  Bedrijfsarts en company counselor
  Bedrijfsartsen hebben geen inzicht in het dossier van de company counselor en vice versa. Alleen met gerichte 

toestemming van de betrokken Medewerker kan informatie, met als doel optimalisering van de begeleiding, 

uitgewisseld worden. In het elektronisch systeem wordt vastgelegd of de Medewerker toestemming hiervoor 

geeft. Zowel de company counselor als de bedrijfsarts heeft zijn/haar beroepsgeheim.

2.  Bedrijfsarts en arbeidsdeskundige/casemanager
  De arbeidsdeskundige cq casemanager maakt gebruik van een arbeidsdeskundig/casemanager dossier, waarin 

de bedrijfsarts ook inzage heeft. De arbeidsdeskundige cq casemanager heeft geen inzage in het medisch dossier.

3.  Bedrijfsarts en verzuimbegeleider en/of assistente
  De zogenaamde “verlengde arm”. Het onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts verrichten van 

inhoudelijke handelingen in het kader van begeleiding van medewerkers.

  De verzuimbegeleider en assistente inventariseren en signaleren onder verantwoording van de bedrijfsarts, 

registreren de informatie en stellen deze ter beschikking van de bedrijfsarts.

  De verzuimbegeleider en assistente tekenen voor een afgeleid beroepsgeheim en hebben dus een volledige 

geheimhoudingsplicht.

4.  Company counselor en verzuimbegeleider en/of assistente
  In deze situatie gaat de “verlengde arm” constructie niet op. Wel moet de mogelijkheid blijven tot volledige 

administratieve ondersteuning, waarbij de assistente de mogelijkheid dient te hebben om gegevens omtrent 

company counseling te raadplegen. De assistente tekent voor een afgeleid beroepsgeheim en heeft dus een 

volledige geheimhoudingsplicht.


