
 

 
 
 

  
      Privacy beleid  

&  
geheimhouding  

 
 
 
 

Opgemaakt voor klanten van  
SAVO gezond werken 

t.b.v. Directie en medewerkers 

 
 
 
 

Opgemaakt door 
SAVO gezond werken 

 

Ondersteund door overheid en 
Brancheorganisatie VvOCM 

 
2020 

  

 

 

 
 

 

SAVO gezond werken 
  

Tienrayseweg 25 
5961 NK  HORST 

 
KvK 14108656 

BTW NL001841168 B71 
 



    

    
 

2 

SAVO gezond werken beveelt het bestuderen van de inhoud van dit document aan,  
voor eenieder die een dienst afneemt bij SAVO gezond werken.  
 
 

Privacy beleid en geheimhouding     
 
 

Consultants opgeleid tot Bedrijfsoefentherapeut en medewerkers werkzaam   
bij SAVO gezond werken, houden zich aan de WBP (wet bescherming 
persoonsgegevens) en leven dit privacy beleid na.  
De WBP is in mei 2018 vernieuwd en weergegeven in de AVG (Algemene 

verordening gegevens-bescherming).  
 

Consultants die vanuit training, coaching, advies of andere contactactiviteiten, 
individuen of groepen persoonlijk adviseren en begeleiden, voeren 
geheimhoudingsplicht. 
Bedrijfstherapeuten werkzaam bij SAVO gezond werken, vallen vanuit hun 
beroepsprofessie onder de  BIG wet (artikel 34) en voeren ook op 
(para)medisch handelen het beroepsgeheim.  
Tevens staan allen geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. 
 

Het privacy beleid en het beroepsgeheim worden tijdens alle werkzaamheden¹ 
die door de klant/opdrachtgever zijn ingekocht, op elke locatie² , door 
medewerkers van SAVO gezond werken gevoerd. 
 
¹  tijdens werkzaamheden gericht op het individu, uitgevoerd in een ruimte met 
meerdere personen of collega’s, zal dit individu erop worden gewezen, gebruik te 
kunnen maken van een separate ruimte. Tevens kan vooraf gebruikt gemaakt worden 
van een schriftelijke verklaring waarin het individu (de klant) en de eigenaar of 
medewerker van SAVO gezond werken, beiden tekenen voor het overeengekomen te 
voeren beleid.  Een standaardformulier kan op wens worden aangepast. 
²  ten kantore van de klant –in company- en/of  ten kantore van SAVO gezond werken, 
bijvoorbeeld tijdens preventieve, curatieve of re-integratie trajecten 
 
Wij doen onze uiterste best, u met de grootste zorgvuldigheid en 
vertrouwelijkheid te adviseren. 
Mocht u toch ontevreden zijn, wend u zich in eerste instantie aan de organisatie 
van SAVO gezond werken. Vanuit de algemene voorwaarden en dit 
privacyreglement, wordt gezocht naar een passende en correcte oplossing. 
 

SAVO gezond werken beschikt over een klachtenregeling, waarbij u als klant 
aanspraak kunt maken op een onafhankelijke en erkende geschillencommissie. 
 
Advies en hierbij gepaard gaande noodzakelijke notities 
 

Voor een goed en passend advies ³ zal uw consultant alleen de meest 
noodzakelijke notities vastleggen. 
Uw consultant zal u wijzen op uw recht op privacy en u wijzen op uw recht      
om -vanuit uw visie- ongewenste vragen niet te beantwoorden. 
Advies om te komen tot gezond werken of gezond te blijven werken, zal gericht 
zijn op fysieke, ergonomische en mentale aspecten. Verbeteringen kunnen in 
algemene zin worden overlegd met u of uw werkgever, al dan niet met 
schriftelijke ondersteuning. 
 

Per individu is het mogelijk een schriftelijke verklaring te ondertekenen.  
 

³   ook voor uw persoonlijke hand-out  en/of  een passend vervolg in de vorm van 

     trainingssessies en de follow-up. 

Noodzakelijke notities zijn 
bijvoorbeeld aantekeningen over uw 

huidige situatie in werk, uw 
gezondheidstoestand en waar nodig, 
de gegevens over eventueel  -eerder 

uitgevoerde- onderzoeken en 
behandelingen en/of de te geven 

adviezen, welke nodig zijn voor het 
plan van aanpak. 

 

https://www.solopartners.nl/wkkgz-kennisbank/laagdrempelige-klachtenafhandeling/

