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Meldïng verwerking persoonsgegevens

Meldingsnummer: 2 cS%

Naam van de verwerking van persoonsgegevens
1 180216 deelnemers datumformat aangepast plus UVWxIsx

Omschrijving van de verwerking van persoonsgegevens
Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste Europese middel cm werkgelegenheid te
ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle
burgers van de Europese Unie (EU). De EU verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van
de ËU. Nederland heeft in de programmaperiode van 2014 tot en met 2020 een bedrag van €507
miljoen te besteden.

Het CBS maakt in opdracht van SZW jaarlijks cijfers waarin inzicht wordt gegeven in de kenmerken
van deelnemers aan het ESF-programma en van aanvragers van het ESF-programma. Tot nu toe
heeft het CBS een monitor voor de verslagjaren 2014 tot en met 2016 uitgevoerd. SZW heeft het
CBS gevraagd om in 2018 de monitor voor verslagjaar 2017 uit te voeren, de monitors voor de
jaren 2014 tot en met 2016 te actualiseren en de resultaten in een dashboard te presenteren.

Deelnemers

szw vraagt om voor de benoemde groepen deelnemers voor de verslagjaren 2014 tot en met
2017 de volgende typen deelnemerskenmerken te berekenen:

- ‘Common indîcators’: dit zijn de deelnemerskenmerken aan het begin van het E5Ftraject.
Over deze kenmerken wordt gerapporteerd aan de EC.
‘Common immedïate and longer term result indicators’: deze indicatoren monitoren de
wîjzigingen in de arbeidsmarktpositie van ESF-deelnemers tussen het begin van hun
individuele traject en het einde van hun individuele traject en 6 en 12 maanden na het
einde van hun individuele traject. Het CBS zal deze bewerking uitvoeren op basis van de
door SZW geleverde brondata. Deze indicatoren worden gerapporteerd aan de EC.

- ‘Programmaspecifieke ndicatoren’: deze indicatoren monitoren de wijzigingen in de
arbeidsmarktpositie van ESF-deelnemers tussen het begin van hun individuele traject en
het einde van hun individuele traject en 12 maanden na het einde van individuele traject.
Als deelnemers aan het einde van een projectperiode nog in een traject zitten, loopt hun
traject door tot het moment dat deze daadwerkelijk is geëindigd. Deze indicatoren
worden gerapporteerd aan de EC en Tweede Kamer.

Informatie over deze kenmerken wordt op drie manieren aan SZW opgeleverd: 1. in een
dashboard 2. onafgeronde cijfers via een aparte export 3. onderzoeksbestanden op microniveau
met deelnemerskenmerken die via Remote Access gebruikt kunnen worden (mcl.
documentatierapport)
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Is voor deze verwerking eerder een WBPmelding gedaan?
(Aankruisen wat van toepassing is.)r Ïia

Lx 1 Nee, maar wel vooreerdere updates van de monitor (nummers 217 en 222).

Indienia:

1 Nummer verwerking Naam Verwerking
[1. 1.

Verantwoordelijke
Directeur-Generaal van de Statistiek
Henri Faasdreef 312
24923P Den Haag
070 3374196

Het CBS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming.

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 s over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke
soorten van persoonsgegevens dit gaat.
(Categorie van) betrokkenen (Categorie van) persoonsgegevens
1. Deelnemers aan het ESFprogramma Te ontvangen van SZW: BSN,

Projectidentificator, startdatumproject,
einddatumproject, startdatumtraject,
einddatumtrajectNL,
einddatumtrajectCllTR, wel/niet dakloos,
wel/niet onderwijskwatificatîe behaald,
naam behaalde opleiding, verstagjaar,
tijdvak, wel/niet gecontroleerd, doelgroep,
doelgroep Dii, Arbeidsmarktregïo

2. Vanuit SSB aan te koppelen: leeftijd,
geslacht, generatie, migratie-achtergrond,
regio, type huishouden, plaats in
huishouden, inkomsten huishouden,
werknemers, zelfstandige,
reintegratietrajecten UWV, re
integratievoorzieningen vanuit gemeente
(v.a. 2015 op grond van Participatiewet),
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,
werkloosheidsuitkering,

- — bijstandsuitkeringen, 10W-uitkeringen,
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ANW-uitkeringen, CWI-inschrjvîng,

onderwijsvoigend, hoogst behaalde

opIeidingsniveau

3
4 2.
5 3.

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?
(Aankruîsenwat van toepassin is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.)

Geen

—

Gegevens betreffende godsdienst en levensovertuiging

—

Gegevens betreffende ras of etnïciteit

—

Gegevens betreffende politieke gezindheid

—

Gegevens betreffende de gezondheid

—

Gegevens betreffende het seksuele leven

—

Gegevens betreffende het tidmaatschap van een vakvereniging

—

Strafrechteljkegegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd
verbod naar aanleiding van dat gedrag

is__ Burgerservicenummer (BSN)

Verstrekking van gegevens
)

Aan onderstaande ontvangers buiten het CBS worden gegevens verstrekt.
(Categorie van) ontvangers (Categorie van) persoonsgegevens
1. 1.
2. 2.
3. . 3.
4. 4.
5. 5.

Is er sprake van een bewerker?
Een bewerker is een persoon of organisatie 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.)

r’ r ‘ - .. ,.. ‘Ja
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[X Nee
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CentraaL Bureau

I__1I
voorde Statistiek

Indien):

Bewerker
Naam en functie bewerker
Adres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Email
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.
(Aankruisen wat van toepassing is)

t Ja
[x INee
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Datum melding: ‘Z ZoiS
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