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Wij vinden privacy erg belangrijk, daarom is deze privacy notitie opgesteld om te informeren over 
welke persoonsgegevens binnen SectorplanPlus 2022-2023 worden verwerkt, waarom deze 
gegevens verzameld worden en hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.  

 

Over SectorplanPlus 2022-2023 

Het SectorplanPlus 2022-2023 is de opvolger van het SectorplanPlus, een meerjarige subsidie van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidie is bedoeld om een extra impuls 
te geven aan opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom, het behoud van werknemers, 
opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.  

 

Hoe wordt informatie verzameld? 

Informatie wordt verzameld met als doel het verantwoorden van uitgevoerde activiteiten om zo 
subsidie te ontvangen. In dat kader leveren deelnemende arbeidsorganisaties in Zorg en Welzijn 
diverse documenten aan via het webportal SectorplanPlus 2022-2023 (te vinden via 
www.sectorplanplus.nl). Binnen het webportal vindt de beoordeling van de documentatie plaats en 
wordt tevens de bewaarplicht geborgd zoals benoemd in artikel 5.2 lid 3 van der Kaderregeling 
Subsidies OCW, SZW en VWS. 
 

Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Op basis van de verstrekte gegevens worden de volgende persoonsgegevens verwerkt van een 
deelnemer: 

• Voor- en achternaam; 
• Geboortedatum; 
• Naam werkgever; 
• Deeltijdfactor; 
• Datum in dienst; 
• Of je (mede) werkzaam bent als praktijkbegeleider; 
• Informatie over de activiteiten waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. 

Aangevuld met de volgende documenten door de arbeidsorganisaties:  

• Loonstrook; 
• Leerwerkovereenkomst (inclusief bijv. adres); 
• Diploma’s of certificaten (inclusief bijv. geboorteplaats). 

LET OP: Hoewel Burgerservicenummers en IBANs wel op een loonstrook staan, worden deze 
gegevens niet verwerkt binnen het kader van het SectorplanPlus. Het is de verantwoordelijkheid van 

http://www.sectorplanplus.nl/


arbeidsorganisaties om niet-pertinente informatie – zoals Burgerservicenummers en IBANs – af te 
schermen. 

De volgende gegevens van de werkgever worden verwerkt: 

Persoonsgegevens contactpersoon: 

• Voor- en achternaam + voorletters; 
• E-mailadres; 
• Telefoonnummer. 

Persoonsgegevens tekenbevoegd persoon: 

• Voor- en achternaam + voorletters; 
• E-mailadres. 

De volgende gegevens worden verwerkt van interne docent: 

• Voor- en achternaam; 
• Datum in dienst; 
• Naam werkgever; 
• Aan welke trainingen of opleidingen de trainer bijdraagt. 

 

Doeleinden van de verwerking 
 
Arbeidsorganisaties kunnen de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:  
 

• De subsidie te kunnen bepalen en verantwoorden; 
• Op geaggregeerd/ geanonimiseerd niveau de resultaten te kunnen delen met het Ministerie 

van VWS en andere relevante stakeholders; 
• Aan jouw inzage-, correctie en/ of verwijderverzoek te kunnen voldoen; 
• Klachten/ geschillen te kunnen oplossen. 

 
 
Welke grondslag? 
 
Arbeidsorganisaties hebben de wettelijke verplichting om een administratie bij te houden. Dit 
gebeurt op grond van artikel 5.2 van de Kaderregeling Subsidies OCW, SZW en VWS.  
 
 
Wie heeft toegang tot persoonsgegevens? 
 
Binnen SectorplanPlus delen arbeidsorganisaties persoonsgegevens niet met derden, tenzij het gaat 
om: 

• de beheerder(s) van het digitale verantwoordingsportaal; 
• de verantwoordelijke medewerkers van de regionale werkgeversorganisaties aangesloten bij 

RegioPlus. De projectleiders helpen arbeidsorganisaties bij het indienen van de 
subsidieaanvraag en controleren of alle documenten zijn ingevoerd; 



• de medewerkers van het Shared Service Centre (SSC) van RegioPlus (inclusief ingehuurde 
krachten). De belangrijkste taak van het SSC is het uitvoeren van controlewerkzaamheden om 
aan te kunnen tonen dat wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden. 

 
 
Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 
 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Op grond van de Kaderregeling 
subsidies OCW, SZW en VWS moet de projectadministratie (inclusief persoonsgegevens) 10 jaar 
bewaard worden na de vaststelling en toekenning van de subsidie.  
 
 
Welke rechten hebben deelnemers? 
Deelnemers hebben het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daartoe kan een verzoek worden ingediend bij de arbeidsorganisatie.  

Daarnaast hebben deelnemers het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’). Dat 
betekent dat deelnemers bij de arbeidsorganisaties een verzoek kunnen indienen om de digitale 
persoonsgegevens die worden bewaard in een leesbaar computerbestand naar zichzelf of een ander, 
door de deelnemer genoemde organisatie, te sturen. 

Kortom: Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging kan worden ingediend 
bij de arbeidsorganisatie. 
 
Autoriteit Peroonsgegevens 

Verder heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens genoeg aanleiding ziet, kan 
er door de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek worden gestart. 

Website www.sectorplanplus.nl 

Externe links  

De website www.sectorplanplus.nl bevat links naar andere externe websites. Geprobeerd wordt om 
de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. RegioPlus is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met jouw 
persoonsgegevens wordt omgegaan. Je wordt aangeraden altijd na te lezen op welke manier deze 
andere websites met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.sectorplanplus.nl wordt 
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door 
jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Voor sommige 
cookies is toestemming nodig.  

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om rapportages te 
krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit 
te meten. De wijze waarop gebruik wordt gemaakt van Google Analytics valt onder de uitzondering in 



de cookiewet, waardoor geen voorafgaande toestemming nodig is voor het gebruik van Google 
Analytics. 

Daarnaast verzamelt het systeem zogeheten DNS gegevens van gebruikers, in het bijzonder IP-
nummers. Deze informatie is in de applicatie zelf niet te achterhalen, maar dient enkel voor 
beveiligingsdoeleinden. 

Disclaimer en wijzigingen 
Hoewel dit document met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten 
worden ontleend.  
 
RegioPlus behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacynotitie te allen tijde te wijzigen. 
Bekijk daarom deze privacy notitie op onze website regelmatig. 
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