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Melding verwerking persoonsgegevens

Meldîngsnummer: 2

-

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
Re-integratietrajecten in LeidschendamVoorburg (LV)

Omschrijving van de verwerkingyanpersoonsgegeven
De gemeente heeft uitgebreidere/nauwkeurigere informatie over de re-integratietrajecten die
bijstandsgerechtigden volgen dan het CBS. Het UDC/LV zal een maatwerkopdracht uîtvaeren met
als doelvoor de gemeente: Inzicht krijgen in het effect van re-integratietrajecten op de korte en
middellange termijn, en in verschillen in effectiviteit van verschillende soorten trajecten bij
bijstandsgerechtigden die kort ofjuist lang in de bijstand zitten (bij welke groepen is welk aanbod
het meest effectief?).
Met dit inzicht kan het re-integratiebeleid en de inkoop worden aangepast, met als doel het
effectiever maken van duurzame re-integratie.
Toegevoegde waarde van het CBS:
Bij de gemeente verdwijnen geplaatste bijstandsgerechtigden na een jaar uit beeld. Uit eerder
onderzoek bleek dat veel uitgeplaatsten later toch terugkeren in de bijstand. Het CBS kan op
verschillende meetmomenten (periodes van steeds een halfjaar) nagaan wat de arbeidssituatie is
van deze mensen (werk, werk+bijstand, ww, overig), en dit volgen over een periode van twee
jaar.

Is voor deze verwerkïng eerder een WBPmeldîng gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)
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lndienia:
jummerverwerking Naam Verwerking
1. 1.

Verantwoordelijke
DirecteurGeneraal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
2492JP Den Haag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

Wbpinelding (sjabloonversie 2.3 U.d. 18 oktober 2016)



1 « -‘

CentraaL Bureau

voor de Statistiek

Doel van de verwerking (Rechtsgrond: Wbp art. 8, lid e)

Het verrichten van statistisch en wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde
statistieken.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens

Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van)betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. Mensen met een re-ïntegratietraject in 1. Type traject en type activiteiten

gemeente LV
2. 2.
3, 3
4
5. —-

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?

(Aankruisen wat van toepassing is. Meerdere antwoorden zijn mog&ijk.)
Geen

—

Gegevens betreffendegodsdienst en Ievensovertuigin
Gegevens betreffende ras of etnicitet
Gegevens betreffende politieke gezindheid
Gegevens betreffende de gezondheid
Gegevens betreffende het seksu&e leven
Gegevens betreffende het lidmaatschap van een vakverenïging
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag In verband met een opgelegd
verbod naar aanleicflng van dat gedrag

I_ Burgerservicenummer (BSN) “

Verstrekking van gegevens

Aan onderstaande ontvangers buÏten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
t 1.
2. 2.
3. 3.
[4.___-- ;_
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Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organisatïe aan wie de verwerking van persoonsgegevens is
uitbesteed. Indien er meerdere bewerkers voor een melding zijn, worden deze apart opgegeven.
(Aankruisen wat van toepassing is.)
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Indien Ja:

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres

1 - - -

Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mail
Is er een schriftelijke
bewerkersovereenkomst
gemaakt met afspraken over
de beveiliging?

Voorgenomen doorgifte naar landen buiten de EU
De persoonsgegevens worden doorgegeven aan één of meer landen buiten de EU.
fAankruisenwatvantoepassinis.)
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Datum melding: 542-2017
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