
 

Toelichting gebruik gegevens WerkVermogensMonitor door Stigas 

 

Doel van het gebruik van de persoonsgegevens 
Het doel van het invullen van de Vitaliteitsscan is het verkrijgen van inzicht in jouw eigen vitaliteit en 
inzetbaarheid. Je ontvangt na het invullen direct een persoonlijke rapportage op je scherm. Scoor je 
rood of oranje op scores over je inzetbaarheid dan word je, indien je dit wenst, vrijblijvend uitgenodigd 
voor een gesprek met een coach.  

Deelname aan de Vitaliteitsscan en de coaching is vrijwillig. 

Stigas gebruikt jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer om je uit te nodigen voor een gesprek 
met een coach. Daarnaast kan deze informatie gebruikt worden om je te benaderen voor 
vervolgonderzoek.   

De resultaten kunnen, bij deelname van 15 personen of meer, gevat worden in een bedrijfsrapportage.  

Verder worden de gegevens van de Vitaliteitsscan ook voor onderzoeksdoeleinden gebruikt, 
bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in risico’s op deel-sector niveau of voor onderzoek naar de 
effectiviteit van interventies. Verder werkt Stigas samen met het Erasmus MC (academisch ziekenhuis 
in Rotterdam) aan een onderzoek over gezonder doorwerken. Het Erasmus MC gebruikt de gegevens 
anoniem. In rapportages zijn de uitkomsten niet te herleiden naar personen. 

Wat gebeurt er met de gegevens? 
De gegevens worden verzameld via Preventned. Preventned heeft geen inzage in jouw 
persoonsgegevens. Nadat de gegevens verzameld zijn, worden deze geanalyseerd door Stigas. De 
persoonsgegevens (zoals uw naam en telefoonnummer) worden nooit zonder jouw toestemming met 
derden gedeeld. Stigas treft verschillende maatregelen om de gegevens te beschermen. Dit is een 
verplichting die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Vanuit Stigas 
hebben alleen de uitvoerders van het project toegang tot de gegevens. 

Lees meer in de privacy policy en het privacy reglement van Stigas. 

Heb je vragen over het verzamelen en het gebruik van de gegevens?  
Neem dan contact op met één van onze functionarissen gegevensbescherming: 

Dolf Amahorsija  
06 30080641 
dolf.amahorsija@stigas.nl 

Esther de Graaff 
06 22756009 
esther.de.graaff@stigas.nl  
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