
Uw privacy bij de gemeente Woerden 
 

Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen 
bij de gemeente Woerden ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en past haar 
manier van werken steeds aan aan nieuwe inzichten op het gebied van privacy. Wanneer uw 
persoonsgegevens door ons worden verwerkt, kunt u erop vertrouwen dat deze gegevens door ons 
beveiligd worden tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.  

 

Gegevensverwerking op basis van de Wbp 

Wanneer wij uw gegevens verwerken, hebben we ons te houden aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Persoonsgegevens moeten in overeenstemming met de wet zijn en behoorlijk 
en zorgvuldig verwerkt worden. We mogen persoonsgegevens alleen verzamelen als we een precies doel 
kunnen aangeven. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als ze toereikend, ter zake dienend 
en niet bovenmatig zijn voor het gestelde doel. Daarom zijn we in het algemeen terughoudend en zoeken 
we altijd naar de balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking vanuit onze maatschappelijke opgave 
en wettelijke taken, en de borging van uw privacy.  

 

Meldplicht datalekken 

Wat doet de gemeente als er persoonsgegevens zijn vrijgekomen, gewijzigd of vernietigd zonder dat dit 
de bedoeling is? In zo’n situatie is er een datalek. Wij zijn dan vanuit de Wbp verplicht om een melding te 
maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Afhankelijk van de situatie zullen ook de personen van wie de 
gegevens zijn gelekt, ingelicht worden. 

 

Uw rechten als inwoner 

De Wbp geeft u recht op informatie, inzage en afschrift, correctierecht en vernietigingsrecht over uw 
verwerkte persoonsgegevens. Bij de gemeente Woerden heeft u u zelf de regie: U bepaalt welke 
(zorg)gegevens u met ons deelt en wat wij over u vastleggen in onze systemen. Er zijn hierop wel een 
aantal uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld als uw veiligheid in het geding is.  

 

Een klacht of vraag over uw privacy? 

Heeft u een vraag over privacy? Heeft u een klacht over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan of 
vermoedt u misbruik van uw gegevens? Neemt u dan contact op met onze security officer (CISO). U kunt 
uw vraag of klacht mailen naar stadhuis@woerden.nl t.a.v. B&W Woerden.  

 

Meer informatie over de Wbp en uw privacy kunt u vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl of op 
www.mijnprivacy.nl.  
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Wat verstaan we onder het verwerken van persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon identificeerbaar maken. Een persoon kan 
daarmee gemakkelijk worden geïdentificeerd zonder een bijzondere inspanning te leveren. Voorbeelden 
van persoonsgegevens zijn uw naam en adres, maar ook een kopie van uw paspoort of uw vingerafdruk. 
Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw ras, godsdienst of gezondheid. 
De verwerking van deze gegevens kan uw privacy ernstig aantasten en deze gegevens mogen alleen 
onder zeer strenge voorwaarden verwerkt worden.  

Verwerking van persoonsgegevens wil zeggen: alle handelingen die met de persoonsgegevens worden 
verricht. Bijvoorbeeld opvragen, vastleggen, raadplegen of uitwisselen. 

 

Hoe gaan wij om met uw  privacy bij uw (ondersteunings)vraag? 

 
Onze uitgangspunten: 

- U voert zelf de regie over uw leven en dus ook over gegevens die worden gedeeld; 

- U staat centraal en niet de ‘systemen’ en/of zorgaanbieders; 

- Wij zijn transparant over de gegevens die worden verwerkt en doen dit in overleg met u; 

- Wij zijn terughoudend met het registreren van gegevens; 

- Wij houden ons aan de wetten en willen die op juiste wijze uitvoeren. 

 

Vastleggen telefonisch contact 

Als u een (ondersteunings)vraag heeft, kunt u contact opnemen met WoerdenWijzer.nl. U wordt dan 
doorverbonden met een professional die u de weg wijst naar voorzieningen in en rond Woerden. Als u 
toestemming geeft, leggen wij een kort verslag van dit gesprek en de afspraken die u maakt, vast in ons 
systeem. Voordeel is dat u uw situatie een volgende keer niet helemaal opnieuw hoeft toe te lichten. 

 

Doorsturen gespreksverslag? 

Wordt u in het telefoongesprek doorverwezen? Bijvoorbeeld naar een consulent van WoerdenWijzer.nl of 
naar een bepaalde zorginstelling of vrijwilligersorganisatie? Dan vraagt de medewerker of hij het korte 
verslag mag doorsturen. Het verslag is dan de basis voor het (eerste) gesprek van u met de consulent, de 
zorginstelling of de vrijwilligersorganisatie. 

 

Een ondersteuningsplan maken 

Als u specifieke ondersteuning wilt, bijvoorbeeld een hulpmiddel of bepaalde zorg, kunt u dat aanvragen. 
U schrijft dan een ondersteuningsplan. Dat plan is persoonlijk en gaat over uw privéomstandigheden. Dat 
hoeft niet iedereen te weten. Als u dit plan met ons deelt kunnen wij u helpen. Uw gegevens worden 
zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alleen medewerkers van WoerdenWijzer.nl die betrokken zijn bij 
uw situatie kennen uw ondersteuningsplan. Zij kunnen omgaan met privacygevoelige informatie en weten 
hoe belangrijk het vertrouwen is!  

 

 

 



Een beschikking 

Het ondersteuningsplan leidt tot een beschikking: dat is ons besluit over het wel of niet toekennen van de 
zorg (maatwerkvoorzieningen) die u wenst. In de beschikking staat de aan u toegekende zorg of 
ondersteuning, hoeveel dit is, voor welke periode of het gaat om een persoonsgebonden budget (pgb) of 
zorg in natura, en bij welke zorgaanbieder. Om de beschikking te kunnen uitvoeren, moeten we deze 
informatie delen. We informeren de zorgaanbieder van uw keuze en het CAK voor het berekenen van uw 
eventuele eigen bijdrage. En de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u kiest voor een pgb. Ook delen we 
de informatie met onze administratief medewerkers, zodat zij kunnen zorgen voor de betaling. 

 

Andere consulent 

Als u bekend bent bij de gemeente dan heeft u vaak uw eigen consulent. Mocht de consulent niet meer 
werkzaam zijn bij de gemeente dan wordt u een andere consulent toegewezen. Deze heeft het recht om 
uw persoonsgegevens, waaronder het ondersteuningsplan, in te zien. 

 

Uitzonderingssituaties 

Als inwoner heeft u bij de gemeente Woerden de regie over de persoonsgegevens die u met ons deelt en 
over welke gegevens wij delen met anderen. In een enkel geval mogen wij echter zonder uw toestemming 
uw persoonsgegevens verwerken. Dit mag op basis van de Wbp en de wetten waar wij uitvoering aan 
geven zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Zoals bij strafbare feiten 
(bijvoorbeeld fraude) of als de veiligheid van de inwoner, zijn omgeving of van een medewerker in het 
geding is. Bijvoorbeeld wanneer Veilig Thuis (verantwoordelijk voor het meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling) ons hierom vraagt. Ook wanneer wij informatie delen zonder toestemming, blijft voor 
ons het uitgangspunt om hier transparant over te zijn. Tenzij door de transparantie de veiligheid in het 
geding komt. Inwoners worden dan in een later stadium geïnformeerd over het feit dat wij gegevens 
hebben gedeeld zonder toestemming. 

 

 

  



De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft u de volgende rechten: 

 

Recht op informatie, inzage en afschrift 

1. Iedere betrokkene heeft het recht zich schriftelijk tot een van de verantwoordelijken te wenden met het 
verzoek hem mede te delen of persoonsgegevens worden verwerkt die op hem betrekking hebben.  
 

2. De verantwoordelijke deelt de betrokkene binnen vier weken mee of persoonsgegevens die op hem 
betrekking hebben, worden verwerkt. Indien dit het geval is, biedt de verantwoordelijke de betrokkene 
een volledig overzicht van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in het bestand en die op hem 
betrekking hebben, het doel daarvan, alsmede een overzicht van de personen en instellingen aan wie 
de verantwoordelijke persoonsgegevens van de betrokkene heeft verstrekt en het doel van deze 
verstrekking(en). 

 
3. Het informatierecht zoals in dit artikel omschreven kan worden geweigerd in het belang van: 

a. de veiligheid van de Staat; 
b. het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten; 
c. gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en van andere openbare lichamen; 
d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de hier 

boven bedoelde belangen; 
e. de bescherming van de betrokkene, of van de rechten en vrijheden van anderen. 

 
4. De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn afwijzing op het verzoek binnen vier weken na 

ontvangst van het verzoek schriftelijk en met vermelding van de motieven voor de afwijzing. 

 

Correctierecht 

1. Nadat de betrokkene kennis heeft genomen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan hij de 
verantwoordelijke verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te 
schermen voor zover deze gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel van 
de verwerking. 
 

2. Is de betrokkene het niet eens met een oordeel dat over hem in het bestand is opgenomen, dan kan 
hij de verantwoordelijke verzoeken zijn eigen verklaring omtrent dit oordeel aan het bestand toe te 
voegen. 

 
3. De verantwoordelijke reageert binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk en 

gemotiveerd op verzoeken zoals bedoeld in het eerste en tweede lid. 
 

4. Leidt het verzoek om correctie tot aanpassing of verwijdering van gegevens, dan dragen de 
verantwoordelijken er zorg voor dat deze aanpassing ook bekend wordt gemaakt aan derden die op 
grond van deze regeling kennis hebben genomen van deze persoonsgegevens. 

 

Vernietigingsrecht 

1. De betrokkene heeft het recht zich schriftelijk tot een van de verantwoordelijken te wenden 
met het verzoek gegevens uit het bestand die op hem betrekking hebben te vernietigen. 
 

2. In reactie op het verzoek van de betrokkene vernietigt de verantwoordelijke uiterlijk binnen 
drie maanden na ontvangst van het verzoek de gegevens die in het bestand zijn opgenomen 
en op de betrokkene betrekking hebben, tenzij het bewaren van deze gegevens van 
aanmerkelijk belang moet worden geacht voor een ander dan de betrokkene of het 
vernietigen van de gegevens in strijd is met een wettelijke plicht of met verplichtingen die de 



verstrekker van de financiering van de ondersteuning het WoerdenWijzer.nl heeft opgelegd in 
verband met het afleggen van verantwoording over de inzet van de verstrekte financiële 
middelen. 

 

Het uitoefenen van deze rechten door de (wettelijk) vertegenwoordiger(s) 

1. De rechten die een inwoner of een betrokkene heeft, worden uitgeoefend door de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) indien de inwoner nog geen twaalf jaar oud is. 
 

2. De rechten zoals bedoeld in het eerste lid worden uitgeoefend door de wettelijk 
vertegenwoordiger(s) en de inwoner of de betrokkene beiden, indien de inwoner of de 
betrokkene al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud is. 

 
3. Vanaf zestien jaar oefent een inwoner of een betrokkene zijn rechten zelfstandig uit. 

 
4. In geval een inwoner of een betrokkene van zestien jaar of ouder door de leidinggevende van 

WoerdenWijzer.nl voor het uitoefenen van zijn rechten wilsonbekwaam wordt geacht, worden 
zijn rechten uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Heeft een meerderjarige 
wilsonbekwame inwoner of betrokkene geen wettelijk vertegenwoordiger, dan oefent de 
echtgenoot of de levensgezel deze rechten uit. Heeft de inwoner of betrokkene geen 
echtgenoot of levensgezel, of wenst deze de rechten van de inwoner of de betrokkene niet uit 
te oefenen, dan kan een ouder, een meerderjarige broer of een zus, of een meerderjarig kind 
van de inwoner of de betrokkene zijn rechten uitoefenen (bewindvoerder). 

 
5. De rechten die een (wettelijk) vertegenwoordiger uitoefent op basis van dit artikel, kunnen 

door de leidinggevende worden beperkt of geweigerd indien zwaarwegende belangen van de 
inwoner of de betrokkene zich tegen deze uitoefening verzetten. 

 
6. De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing indien de inwoner of de betrokkenen op 

grond van deze regeling om toestemming dient te worden gevraagd voor een 
gegevensverstrekking of daarover dient te worden geïnformeerd. 

 

 

 

 

 


