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Bevoegdheden personeel 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens 
Onderstaand schema geeft weer wie en waarom persoonsgegevens kunnen inzien bij Argès 

Directie Office 
Management 

Administratie 
Bemiddelaar/
AD-er loondienst 

Bemiddelaar/
AD-er zelfstandig 

Inzage dossier alle 
cliënten 

Ja, 2,3 Ja, 2,3,4 Nee Nee Nee 

Inzage dossier 
individuele cliënt in 
begeleiding 

n.v.t.
n.v.t. Nee Ja, 1 Ja, 1 

Inzage dossier 
individuele cliënt 
van collega bij 
vakantie/ziekte 

n.v.t. n.v.t. Nee Ja, 1 Ja, 1 

Inzage in basis-
cliëntgegevens n.v.t. n.v.t Ja, 4 n.v.t. n.v.t.

Gebruik van 
jobcoachportaal Ja, 3 Ja, 3 Nee Ja, 1 Ja, 1 

Gebruik van 
cliëntvolgsysteem 
web-versie 

Ja, 3 Ja, 3 Nee Ja, 1 Ja, 1 

Gebruik van 
cliëntvolgsysteem 
administratie- 
versie 

Ja, 2,3 Ja, 2,3,4 Nee Nee Nee 

Inzage in 
cliëntarchief Ja, 5,6 Ja, 5,6 Nee Nee Nee 

Motiveringspunten voor bevoegdheid: 
1. Nodig om adequate begeleiding te bieden aan de cliënt
2. Nodig om cliënt toe te wijzen aan een coach
3. Nodig om administratie te verrichten, zoals het inregelen van Dossiermanager en het jobcoachportaal
4. Nodig om de facturatie van de trajecten aan opdrachtgevers te kunnen doen
5. Nodig om klanttevredenheidsonderzoek voor te bereiden
6. Nodig om klantgegevens beschikbaar te houden voor de cliënt of opdrachtgever
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Onderbouwing van dossier opbouw 
 

Basisgegevens Reden van dossieropbouw 

Naam    Essentiële cliënt en traject informatie 

Voorletter(s)                                         Essentiële cliënt en traject informatie 

Voornaam Essentiële cliënt en traject informatie 

Adres   Essentiële cliënt en traject informatie 

Postcode en woonplaats Essentiële cliënt en traject informatie 

E-mailadres                                                Communicatiemiddel inzake o.a. 
klanttevredenheidsonderzoek 

BSN    Communicatienummer voor UWV en gemeente 

Geboortedatum Essentiële cliënt en traject informatie 

 
Aanvullende gegevens 
 

E-mailadres                                                Communicatiemiddel, ook inzake het 
klanttevredenheidsonderzoek 

Type stoornis, beperking/handicap       Noodzakelijk voor aanvraag en inzet van begeleiding 

Opleidingsverleden &scholingsniveau                         Noodzakelijk voor aanvraag en inzet van begeleiding 

Werkverleden Noodzakelijk voor aanvraag en inzet van begeleiding 

Contactpersonen van uitkeringsinstantie                   Noodzakelijk voor overleg inzake begeleiding 

Contactgegevens steuncirkel                 Noodzakelijk voor overleg inzake begeleiding 

Achtergrondinformatie inzake schulden en 
middelengebruik                

Noodzakelijk voor inzet van begeleiding 

Motivatie Noodzakelijk voor inzet van begeleiding 

 
Documenten in clientvolgsysteem 
 
 Type documenten   Reden van dossieropbouw 
  Machtiging persoonsgegevens   Essentiële cliënt en traject informatie 
  Intakeformulieren   Essentiële cliënt en traject informatie 
  Opdracht of beschikking   Essentiële cliënt en traject informatie 
  Trajectplan   Essentiële cliënt en traject informatie 
  FML   Essentiële cliënt en traject informatie 
  Arbeidsdeskundig Onderzoek   Essentiële cliënt en traject informatie 
  Psychologisch rapport   Essentiële cliënt en traject informatie 
  Coach/trajectplan   Essentiële cliënt en traject informatie 




