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8 augustus 2017 
 
Professiepartners, gevestigd te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
 
Formele gegevens 
Naam:    ProfessiePartners  
Adres:    Krantstraat 28 – 3907 LG Veenendaal –  
Telefoon:  0031 6 23051851 –  
WWW:   www.professiepartners.nl  
E-mail   info@professiepartners.nl 
KVKNr.   KvK 69355894   
BTW nr.  NL001923750847 
Bank:   NL11ASNB0706784286 
Directeur/ eigenaar:  Roel van Swetselaar 
 
 
Werkzaamheden 
 
Professiepartners bestaat uit een netwerk van (beginnende) ondernemers: Jonge ondernemers die 
voor zichzelf zijn begonnen en professionals die hun sporen al verdiend hebben, maar het leuk 
vinden om hun expertise via het netwerk van Professieparters als ondernemer in te zetten. 

We zijn actief op 4 terreinen: 

• Levensloop en loopbaan  
• Onderwijs 
• Organisatieontwikkeling 
• G-kracht (zingeving en geloof) 

Professiepartners neemt geen professionals in dienst, maar gaat een verbinding per opdracht aan op 
basis van ZZP / ondernemerschap van de professional.  

Kernpartners: 
• Kernpartners brengen hun kennis en persoonlijk netwerk in binnen het netwerk van 

professiepartners. 
• Kernpartners voeren opdrachten uit en/of helpen indien nodig andere kernpartners bij 

‘opdrachten’. 
• Kernpartners zijn minimaal 1 keer per jaar aanwezig bij een centrale kennisdeling. 

 

http://www.professiepartners.nl/
mailto:info@professiepartners.nl


   
Gedragsregels kernpartners 
Voor zover het gaat om de begeleiding van personen al dan niet binnen een team zullen de (kern-
)partners zich houden aan de ethische gedragscode zoals opgesteld door NOBCO/ EMCC. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Professiepartners verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of 
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De kernpartner verzamelt over u en uw 
omstandigheden slechts gegevens voor zover die van belang zijn voor de begeleiding. Hieronder 
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
Algemene persoonsgegevens: 

o Voor- en achternaam; 
o Geslacht; 
o Adresgegevens; 
o Telefoonnummer; 
o E-mailadres; 
o Bankrekeningnummer indien u facturen betaalt. 
o Dossiervoering. 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Professiepartners verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
- om diensten bij u af te leveren (individuele of teamactiviteiten, overige activiteiten); 
- voor het afhandelen van uw betaling. 
- voor een jaarlijks relatiegeschenk. 
- En indien gewenst reclamemail. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Professiepartners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. De opslag van uw gegevens wordt beschermd door toegangscodes, wachtwoorden en 
afgesloten kast. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@professiepartners.nl 
 
Aan wie wij persoonsgegevens doorgeven 
De Professiepartner wisselt uitsluitend gegevens uit met andere personen of instanties voor zover 
dat van belang is voor u en met uw toestemming. Professiepartners ziet erop toe dat ook bij 
deze derden de geheimhouding van uw gegevens voldoende zijn gewaarborgd. Dit wordt als volgt 
gedaan: 
- Voor begeleiding alleen uitwisseling met de klant en indien nodig met een andere zorgverlening 
met toestemming van de klant 
- Voor boekhouder: alleen geanonimiseerde gegevens nodig voor het opmaken van de jaarstukken 
en belastingaangifte. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

http://www.coachenalsprofessie.nl/extra_materiaal/ethische_gedragscode_nobcoemcc
mailto:info@professiepartners.nl


   
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Professiepartners. Bovendien 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@professiepartners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek 
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. Let op: Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Klacht indienen 
Professiepartners wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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