
Privacy verklaring Gewoon Anders Doen B.V. 
 
Gewoon Anders Doen B.V. heeft een verantwoordingsplicht om zorgvuldig om te gaan met uw 
persoonsgegevens. Om duidelijk te maken hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens hebben wij 
deze privacyverklaring opgesteld. 
 
 
 
Contactgegevens: 
 
Gewoon Anders Doen B.V. 
Postbus 15 
9363 ZG Marum 
KvK 67671896  
Telefoonnummer 06-52356888 
E-mail: rob@gewoonandersdoen.nl 
www.gewoonandersdoen.nl  
 
Gewoon Anders Doen B.V. heeft zich laten registreren bij het College Bescherming Persoonsgegevens 
onder meldingsnummer m1601430. 
 
  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
Gewoon Anders Doen B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan 
ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon, facebook, app en ingevuld AVG formulier. Daarnaast 
kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 
 
Gewoon Anders Doen B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- NAW gegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Geboortedatum 
- BSN nummer 
- Curriculum Vitae   
- Gegevens over uw dienstverband of arbeidsverleden 
- Functionele mogelijkheden en belastbaarheid 
- Betrokken hulpverleningsorganisaties of zorginstellingen 
- Ziekmeldingen 
- Gegevens uit een werkplan of een plan van aanpak 
- Het opstellen van re-integratieplannen en/of rapportages 
- Gespreksverslagen 
- Inhoud van communicatie 
- IP-adres 

 
 
 
 
 
 

http://www.gewoonandersdoen.nl/


Doeleinden: 
 
Gewoon Anders Doen B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals: 

- Het onderhouden van contact 
- Informatie uitwisseling met opdrachtgevers en overheidsinstellingen 

(UWV/Gemeenten/Belastingdienst/Grip Human Resource Control B.V./Workconnection B.V.)  
- Informatie uitwisseling met bij u betrokken zorginstellingen en/of hulpverleningsinstanties 
- Informatie uitwisseling met (potentiële) werkgevers 
- Een zorgvuldige en goede dienstverlening 
- Beheer van cliëntenbestand 
- Het verrichten van administratieve handelingen 
- Het bieden van begeleiding op maat 
- De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met 

ziekte of arbeidsongeschiktheid. 
- Het verzorgen van opleidingen 
- Rapporteren en verantwoorden t.o.v. de hierboven ook reeds benoemde opdrachtgevers 

voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening. 
- Facturatie 
- Nakoming van wettelijke verplichtingen 

 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 
 
Gewoon Anders Doen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor 
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
 
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren: 
 
Gewoon Anders Doen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden vernietigd 2 
jaar nadat uw samenwerking met Gewoon Anders Doen B.V. is beëindigd. 
Gegevens van sollicitanten worden door Gewoon Anders Doen B.V. vernietigd uiterlijk 4 weken nadat 
de procedure is beëindigd, tenzij met u schriftelijk is overeengekomen dat Gewoon Anders Doen B.V. 
deze gegevens langer zal bewaren. 
Gegevens die onderworpen zijn aan de fiscale bewaarplicht worden 7 jaar bewaard. 
 
 
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen: 
 
Gewoon Anders Doen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gewoon Anders Doen B.V. of via 
rob@gewoonandersdoen.nl 
 
 
 
 

mailto:rob@gewoonandersdoen.nl


Cookies: 
 
Voor het goed functioneren van de website maakt Gewoon Anders Doen B.V. gebruik van cookies.  
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek van deze website wordt opgeslagen 
in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 
browser verwijderen. 
 
 
 
Uw rechten: 
 
U heeft het recht om Gewoon Anders Doen B.V. een verzoek te doen tot inzage van uw 
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht met uw 
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, 
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt ook Gewoon Anders Doen B.V. verzoeken om 
overdracht van uw persoonsgegevens. 
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens 
kunt u sturen naar: 
 
Gewoon Anders Doen B.V. 
Postbus 15 
9363 ZG Marum 
 
 

 
 


