
 

Privacyregelement Synapsis met geheimhoudingplicht 
 
 
Inleiding 
Synapsis is een dienstverlenende BV, gericht op het uitvoeren van diensten, in het 
bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot 
gewenste activiteiten met betrekking tot de re-integratie van 
personen/medewerkers. 
Ten behoeve van deze dienstverlening registreert Synapsis gegevens van haar 
opdrachtgevers en van personen/medewerkers, die in dienst zijn van 
opdrachtgevers c.q. via bemiddeling van opdrachtgevers aan Synapsis worden 
voorgedragen ten behoeve van advisering c.q. ondersteuning en begeleiding bij re-
Integratie.  
Het doel van dit Privacyreglement is om opdrachtgevers en door/via opdrachtgevers 
gepresenteerde medewerkers c.q. personen op de hoogte te stellen op de aard en 
wijze van verwerking van Persoonsgegevens in het licht van de wettelijke eisen, die 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. 
 
Tevens wordt met de introductie en van toepassing verklaring van dit 
Privacyreglement invulling gegeven aan de waarborgen ter zake de privacy, 
waaraan  
Synapsis zich heeft gecommitteerd. 
Het uitgangspunt is:  
-zorgvuldigheid met betrekking tot klantgegevens en het gegeven, dat klanten ervan 
op aan moeten kunnen, dat gevoelige, arbeid gerelateerde zaken vertrouwelijk 
worden behandeld. Verder hebben wij een geheimhoudingsplicht: wij mogen niet 
zomaar aan derden informatie over uw situatie delen. 
 
Doel van de registratie 
 
Bedrijfsinformatie 
De bedrijfsinformatie, die door de opdrachtgever is verstrekt, is uitsluitend voor het 
doel bestemd waarvoor de bedrijfsinformatie is overgedragen. Onder 
“bedrijfsinformatie” verstaan we: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, 
instellingen of andersoortige organisaties of rechtspersonen.  
 
Persoonsregistratie 
Het doel van de persoonsregistratie is, te kunnen beschikken over de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden onderzoek, advies, training 
en begeleiding en het voeren van beleid en beheer in het kader van de 
arbeidsdeskundige beoordelingen en reintegratiedoeleinden.  
Onder persoonsgegevens verstaan we elk gegeven betreffende een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon en persoonsgegevens die direct of indirect 
betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, 
verzameld door de beroepsbeoefenaar en/of derden in opdracht van Synapsis 
Arbeidsdeskundig advies het kader van de werkuitvoering. 
Het gebruik van deze gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit 
regelement en met inachtneming van wat is bepaald in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), veelal in het kader van de werknemers-en 
werkgeversverplichtingen inzake de Wet Verbeterint Poortwachter, of de verplichting 



 

aan het meewerken van schadelastbeperkingen maatregelen in het kader van de 
letselschaderegeling. 
 
Verwerking van de persoonsgegevens door Synapsis 
Wat wordt verstaand onder verwerking: 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, vertrekken door middel van doorzending, verspreiding of 
enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in 
verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 
 
Uitvoering van het privacyregelement door Synapsis 
 

1. Opdrachtverstrekking door opdrachtgever 
Een opdrachtverstrekker vraagt ons een arbeidsdeskundige beoordeling of 
reintegratie opdracht uit te voeren. Wij krijgen, volgens de 
verwerkingsovereenkomst met de opdrachtgever, een dossier met 
persoonsgegevens. 
 

2. Verwerken deel 1 
Synapsis registreert de gegevens in een dossier en maakt vervolgens een afspraak 
met de cliënt.  
 

3. Informeren en Akkoord verklaring verwerking persoonsgegevens client 
 

Bij het eerste gesprek met de cliënt wordt uitgelegd wat het doel van ons gesprek is. 
Hiervoor overhandigen wij een informatieblad AVG en AD (arbeidsdeskundig 
onderzoek en/of begeleiding). 
 
Geïnformeerd: de client informeren over: 
1) de identiteit van de als organisatie; 
2) het doel van elke verwerking waarvoor u toestemming vraagt (reintegratie verplichting); 
3) welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt; 
4) het recht dat zij hebben om de toestemming weer in te trekken. U moet de informatie in 
een toegankelijke vorm aanbieden. Ook moet deze begrijpelijk zijn zodat iemand een 
weloverwogen keuze kan maken. Dat betekent dat u duidelijke en eenvoudige taal moet 
gebruiken.  
 
De cliënt hoeft geen formele toestemming te verlenen, maar indien deze om welke 
redenen dat ook zijn persoonsgegevens niet wenst te delen, kan hij/zij dit kenbaar 
maken bij de eigen werkgever of opdrachtgever, dit is echter niet zonder gevolgen. 
Vervolgens zal de opdracht worden stil gezet. 
  

4. Verwerken deel 2 
 
Wij registeren in de rapportages van onze onderzoeken en begeleidingsverslagen 
de volgende gegevens: 
-Naw gegevens, alleen de woonplaats, geen adres dat terug te herleiden is aan de 
persoon: om te kunnen identificeren dat wij de met de juiste personen werken, maar 
ook om contact te kunnen onderhouden met de cliënt. 
-kenmerken over de klachten en belemmeringen die betrokkene ervaren 



 

-de door de bedrijfs- of verzekeringsarts opgestelde lijst van beperkingen, de 
zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of andere vormen zoals een 
InzetbaarheidsProfiel (IZP) 
Naar aanleiding van ons onderzoek zal een oordeel/visie van onze deskundige 
worden beschreven in een rapport met een plan van aanpak voor verdere acties.  
Indien gegevens niet relevant zijn voor het onderzoek, zal dit niet worden 
beschreven in onze rapportages. 
 

5. Inzage en correctierecht/ versturen rapportages 
 
Rapporten van onze deskundige worden dan ook altijd voorgelegd aan de cliënt 
voor inzage-en correctierecht. Indien de cliënt niet reageert binnen de gestelde 
termijn, wordt er vanuit gegaan dat de cliënt het eens is met de inhoud van het 
rapport. Indien de cliënt dan toch na de gestelde termijn wilt reageren op 
onjuistheden of andere items, kan dat tot twee weken na de gestelde termijn.  
De cliënt kan niet het rapport inhoudelijk wijzigen op de beschouwing en het oordeel 
van de deskundige, dat is voorbehouden aan de professional, het is tenslotte een 
deskundig professioneel oordeel dat is opgesteld. Wel kan de cliënt zijn/haar 
mening hierover melden, wat wij in vervolgens in het rapport vermelden. 
Onze concept en definitieve rapporten worden bovendien versleuteld verstuurd via 
een beveiligde emailprogramma, waarvan u en de opdrachtgever een code krijgen 
om het rapport te kunnen openen en printen.  
 
5. Bewaren van persoonsgegevens: 
-Wij houden per casus een digitaal dossier bij in een extra beveiligde eigen 
computeromgeving (eigen server) met firewall en AVG beveiliging.  
-Deze dossiers dienen wij volgens de belastingdienst minimaal 5 jaar te bewaren. 
Daarna worden deze vernietigd. 
-Aantekeningen en papieren dossiers worden bewaard in afgesloten kasten met 
slot. Papieren dossiers worden na gebruik vernietigd in een papierschredder. 
 

6. Register verwerkingsactiviteiten 
 
Grondslagen voor de gegevens van persoonverwerking. De AVG kent 6 grondslagen 
voor het verwerken van persoonsgegevens: 

Toestemming van de betrokken persoon. 

•   Specifiek: toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en 
een specifiek doel. Indien u als organisatie bij de verwerking meerdere doeleinden 
heeft, dient u de betrokkene hierover te informeren (reintegratieverplichtingen) en 
betrokkene voor elk doel afzonderlijk toestemming te vragen. Het doel mag niet 
gaandeweg veranderen.  

•   Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te 
trekken als dat het was om de toestemming te geven. (indien er bezwaar is, dient de 
cliënt dit te melden bij de (voormalig) werkgever of letselschadeverzekeraar) 

•   U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft verkregen. (Dit is in dit 
kader impliciet al gegeven in het kader van reintegratieverplichtingen vanuit de 
werkgever of een opdrachtgever). 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-toestemming-6331
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-uitvoering-overeenkomst-6332


 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 
verplichting.(Wet Verbetering Poortwachter en schadelastbeheersing bij 
letselschade) 

• De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. 
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag. 
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de 

gerechtvaardigde belangen. 

 
Geheimhoudingsplicht 
Synapsis Arbeidsdeskundige Advies draagt er zorg voor dat alle persoonlijke (maar 
vooral medische) informatie van cliënten, overgedragen door de opdrachtgever, ten 
behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract, geheim blijft en niet aan 
derden bekend wordt (alleen aan de opdrachtgever en het eventuele tussenbureau). 
Tenzij de cliënt hiervoor zijn/haar toestemming voor geeft bij inzage-en 
correctierecht. Indien er toch informatie wordt verstrekt die nodig zijn ter 
onderbouwing van het advies, dan kan cliënt vragen of deze verwijdert worden. 
 
Onder “persoonlijke informatie” verstaan we: alle informatie die direct of indirect te 
herleiden is tot natuurlijke personen. Dit alles conform de AVG en het 
verwerkingsregister van Synapsis is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht 
voor de bij de uitvoering ingeschakelde derden. Als uitvloeisel van het 
bovenstaande zijn ingeschakelde derden, verplicht tot ondertekening en strikte 
naleving van dit privacy regelement. 
 
Verstrekking van dit regelement 
Een exemplaar van dit regelement kan bij Synapsis Arbeidsdeskundige Advies 
worden opgevraagd. Het staat echter ook in PDF-vorm te downloaden via de 
website: www.synapsis-advies.nl 
 
 
Synapsis 
aanmelding@synapsis-advies.nl 
www.synapsis-advies.nl 
Telefoon: 06- 217 113 40 
 
Opgesteld op 25-4-2018 te Nijmegen 
Bijgesteld 22-12-2020 te Nijmegen 
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