
 
 

Cookie Statement 

Welkom op de site van 365werk.nl 

Zoals bijna iedere website maakt onze website gebruik van cookies, javascript en vergelijkbare 

technieken om je de beste gebruikerservaring te geven. Omdat we graag én jouw privacy én de 

gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk willen waarborgen is het van belang dat je 

weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. Hieronder lees 

je wat cookies zijn en hoe en waarom wij cookies gebruiken. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw hardware (zoals computer, tablet of smartphone) 

worden geplaatst, ofwel lokaal opgeslagen, wanneer je websites bezoekt, dus ook op 365werk.nl.   

Waarom gebruiken we cookies? 

Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij 

ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze site gebruikt en hoe wij deze beter en 

klantvriendelijker kunnen maken. We gebruiken ook cookies voor marketingdoeleinden, voor meer 

informatie vind je hieronder de beschrijving van de (re)marketing cookies. 

Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan jouw naam, adres en/of e-mailadres.  Voor 

zover met behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform 

de bepalingen van ons privacy statement en dit cookiestatement.  

Daarnaast maken we gebruik van JavaScript. Hiermee kunnen we mooie dingen doen, soms in 

combinatie met cookies. Voorbeelden zijn het razendsnel doorzoeken van onze vacatures en 

vestigingen of het bewaren van je vacatures. 

Ook gebruiken wij op de website technieken waarvoor geen cookies worden geplaatst. Als je ons op 

de website toestaat om je locatie te delen verwerken wij dit alleen om je naar de juiste vestiging te 

verwijzen of om je de vacatures te laten zien voor jouw locatie. Datzelfde geldt als je een postcode 

opgeeft. Deze gegevens worden verder niet vastgelegd, verwerkt of gedeeld met derden. 

Cookies accepteren 

Als je onze site volledig wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Alleen als je 

vooraf toestemming hebt gegeven, plaatsen wij cookies en werken we met andere technieken 

waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist. 

Niet voor alle cookies is toestemming vereist. Als je op de website kiest voor “nee liever niet” dan 

leggen we geen (re)marketing cookies vast waarvoor toestemming is vereist maar wel andere 

cookies. Je kunt dan ook gewoon gebruik blijven maken van de website. 

https://365werk.nl/privacy.pdf


 
 

Het is altijd mogelijk om je cookie-instellingen te aan te passen: klik hier voor “Geen cookies of 
cookies verwijderen”.  

Voor meer informatie over cookies in het algemeen en in het bijzonder voor welke cookies 

toestemming nodig is, bezoek je de website van de Rijksoverheid 

Welke cookies gebruiken wij? 

Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke 

doeleinden wij deze cookies gebruiken, hoe lang de cookies bewaard blijven en of toestemming 

nodig is. 

Deze website bevat ook verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden, die 

mogelijk ook gebruik maken van cookies. Door op een link van een derde te klikken, word jij 

doorgeleid naar de website van de desbetreffende derde. Wij hebben geen controle over 

jouw  gebruik van de websites of de cookies die door deze websites worden geplaatst en adviseren 

het privacy statement/cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie. 

Functionele cookies 

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan: 
 

• functionaliteiten zoals het solliciteren op een vacature 

• Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen op onze website, door 
bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren. 

 

Youtube video 

GPS, NID, PREF,VISITOR_INFO_LIVE1, YSC We willen je graag zo goed mogelijk informeren. Daarvoor 
gebruiken we niet alleen tekst en afbeeldingen, maar ook video’s. Video’s laten we zien vanaf 
Youtube. We hebben de video’s “embeded” in onze eigen website. Om dit goed te laten werken 
plaatst Youtube cookies. Deze cookies worden bewaard gedurende je browsersessie. Bij het bekijken 
van een video wordt de content van de andere website (Youtube) geladen, net als dat je een link 
volgt naar een andere website. Zoals eerder uitgelegd kan de andere website dan ook cookies 
plaatsen, zo ook bij het bekijken van Youtube video’s. Onze website heeft geen invloed op de cookies 
die Youtube plaatst bij het afspelen. We verwijzen hiervoor naar de cookie- en privacy-informatie van 

Youtube:  https://www.google.com/policies/technologies/types/ . 

Analytische cookies 

Wij willen de beste zijn. Met analytische cookies kunnen we onszelf continu verbeteren en daardoor 
jou steeds beter helpen. Analytische cookies helpen met het verzamelen van statistische informatie.  

utm_params — Slaat UTM parameters op, zodat we deze informatie aan je sollicitatie kunnen 
koppelen om onze marketingactiviteiten te meten. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen
https://365werk.nl/privacy.pdf
https://www.google.com/policies/technologies/types/


 
 

Google Analytics 

_ga*, _gid, __utm* Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt. Hierdoor weten 
we wat er goed werkt en wat er beter kan op onze website. Zonder deze cookie zal je langer moeten 
wachten op verbeteringen of maken we verkeerde keuzes. 

We hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld doordat wij met Google een 
bewerkersovereenkomst hebben gesloten, kozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-
adres en “gegevens delen” hebben uitgezet, waardoor Google de Google Analytics gegevens niet 
deelt met derden.    

Indien je toestemming geeft voor het plaatsen van (re)marketing cookies van andere Google-
diensten geef je ook toestemming voor het delen van Google Analytics gegevens met de andere 
Google-diensten en derde partijen. Totdat je die toestemming hebt gegeven worden deze gegevens 
niet gecombineerd of gedeeld met derden. Zie ook onder (re)marketing. 

De bewaartermijnen verschillen per cookie. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van 

Google: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage . 

Hotjar 

_hj* Hotjar geeft ons inzicht in hoe je als unieke, anonieme bezoeker realtime onze website gebruikt 
(muiskliks, muisbewegingen, scrollactiviteit). Met de verzamelde informatie kunnen we de website 
en onze dienstverlening verbeteren. Wij hebben Hotjar zo ingesteld dat er geen IP-adressen worden 
vastgelegd, gegevens zijn niet dus herleidbaar tot jouw IP-adres. Er worden alleen analytische 
gegevens gebruikt. 

Daarnaast kunnen we je door middel van Hotjar vragen om feedback of om een vragenlijst in te 
vullen. Deze vragenlijsten verschillen van keer tot keer, ook kunnen we daarbij vragen om 
bijvoorbeeld je e-mailadres achter te laten zodat we je gebruik kunnen laten maken van bepaalde 
aanbiedingen. Deze persoonsgegevens en de uitslagen van de vragenlijsten, polls of formulieren 
worden opgeslagen en verwerkt door Hotjar en aan ons teruggekoppeld. Deze verwerkingen vinden 
allemaal plaats onder het privacy statement. 

Zie https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies voor de cookies die 
worden vastgelegd voor vragenlijsten. 

De cookies van Hotjar zijn nodig om te bepalen of je een nieuwe of terugkerende bezoeker bent en 
om te zorgen dat je niet telkens dezelfde vragenlijst, poll of formulier te zien krijgt. 

Bewaartermijn van de cookies is 1 jaar. 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies


 
 

(Re)marketing cookies 

Met (re)marketing cookies kunnen advertentienetwerken jouw voorkeuren volgen over verschillende 
websites. Het stelt adverteerders in staat om je aanbiedingen te doen die goed bij je passen. Op een 
andere website kunnen bijvoorbeeld advertenties getoond worden met betrekking tot content die jij 
eerder op onze website hebt bekeken. Daarvoor delen we deze cookies met derden. Sommige 
mensen beschouwen dit als een inbreuk op hun privacy. We plaatsen deze cookies daarom alleen als 
je er toestemming voor hebt gegeven. 

Facebook 

Fr. Door deze cookie kunnen we jou op Facebook en websites van derden relevante informatie 
tonen. In deze cookie staat het versleuteld ID van jouw facebookpagina en van jouw browser. Meer 

informatie bij Facebook https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/ 

Instagram 

Fr. Door deze cookie kunnen we jou op Instagram en websites van derden relevante informatie 
tonen. In deze cookie staat het versleuteld ID van jouw instagrampagina en van jouw browser. Meer 

informatie bij Instagram https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

Twitter 

Deze cookies bevatten je persoonlijke voorkeuren, zoals je taal. De cookies zorgen dat je op 

verschillende websites van derden wordt herkend als dezelfde persoon. Meer informatie bij Twitter 

https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies 

LinkedIn 

Lang, BizoID, bcookie, lidc,UserMatchHistory. Door deze cookies kunnen we je via het netwerk van 
LinkedIn relevante advertenties tonen. De cookies bevatten je persoonlijke voorkeuren, zoals je taal. 
De cookies zorgen dat je op verschillende websites van derden wordt herkend als dezelfde persoon. 

Meer informatie bij LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/cookie-table  

Indeed 

BIGipServerjob, CTK, INDEED_CSRF_TOKEN, JSESSIONID We zorgen dat onze vacatures vindbaar zijn 
op diverse andere websites, omdat we willen dat zo veel mogelijk mensen onze banen kunnen 
vinden. Een van deze andere websites is Indeed. Om bij te houden hoe goed de samenwerking is 
willen we graag weten of gebruikers ook daadwerkelijk solliciteren. Deze informatie delen we met 
Indeed, zodat Indeed hun dienstverlening kan verbeteren. We delen geen persoonsgegevens. Er 
worden daarnaast enkele functionele cookies geplaatst (INDEED_CSRF_TOKEN en JSESSIONID) om te 
zorgen voor beveiliging en het handhaven van een gebruikerssessie. 

De bewaartermijnen variëren van sessie tot 17 jaar. 

https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie-table


 
 

Tot slot 

Geen cookies of cookies verwijderen 

Met behulp van je browserinstellingen kun je aangeven dat jij niet (langer) wilt dat er cookies op 
jouw hardware worden geplaatst. Indien hiertoe wordt overgegaan, dan kan dat de mogelijkheden 
en het functioneren van de website nadelig beïnvloeden. 

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat betekent dat ze na een bepaalde periode 
automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. Er kan echter ook voor gekozen worden 
de cookies vóór verloop van de houdbaarheidsdatum handmatig via de eigen browser te 
verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. 

De cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, kunnen eveneens aan- of 
uitgezet worden via de browserinstellingen. 

Hoe je cookies uit kunt schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd: 

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Edge 

Safari (iOS) 

Safari (macOS) 

Vragen 

Vragen en/of opmerkingen over dit cookiestatement kun je stellen per e-mail via info@365werk.nl. 
Ons streven is om binnen vier weken na ontvangst van een vraag en/of opmerking te reageren. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/windows-10-view-delete-browser-history-microsoft-edge
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

