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1. Waarom aanpak problematische 
jeugdgroepen?



 Heftige jeugdproblematiek in Amsterdam. Steeds jongere 
kinderen betrokken bij geweld en criminaliteit, als dader, 
slachtoffer of beiden. 

 Druggerelateerde criminaliteit, wapenbezit, liquidaties, 
afpersing en oplichting. Meer signalen van meisjes over 
seksuele uitbuiting en loverboys. Dak- en thuisloosheid, 
radicalisering en de online problematiek neemt toe. 

 Gemeente Amsterdam zet in op preventie van 
jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit. 

 Om alle kinderen en jongeren weerbaar te laten opgroeien en 
kansen te geven om zich positief te ontwikkelen. 

Waarom de aanpak problematische 
jeugdgroepen (1)



 Binnen het Jeugd- en Veiligheidsdomein werken professionals 
van zorg- en welzijnspartners samen met toezichthoudende en 
handhavende veiligheidspartners aan een integrale aanpak. 

 In die integrale aanpak proberen zij op een zo preventief 
mogelijke manier problematisch gedrag van jongeren, inclusief 
problematisch groepsgedrag van jeugdgroepen, te 
verminderen of te stoppen. 

 Al stevige basis in jeugdhulp, jongerenwerk en andere 
laagdrempelige voorzieningen, maar wel versnipperd. 

 Verschil individueel / groepsaanpakken -> bij OOV/AcVZ en 
stadsdelen J&V op individu, groep en domein

Waarom de aanpak problematische 
jeugdgroepen (2)



Wat doet AcVZ? 

Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Persoonsgerichte aanpakken voor verschillende 
doelgroepen (zoals Top600, Treiteraanpak, 
Verwarde Verdachten)

Algemeen: personen krijgen een regisseur 
toegewezen die de persoon helpt met 
interventies, die toegespitst zijn op de persoon



2. Amsterdamse juridische structuur



 Spelers: OOV waaronder ook AcVZ-OJZD-stadsdelen

 Nu: In stadsdelen Aanpak problematische 
probleemgroepen

 Straks: Koepelconvenant met daaronder hangende 
regelingen per aanpak

Inrichting juridische structuur 



Wet- en regelgeving over privacy in het J&V 
domein

 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 Uitvoeringswet AVG (UAVG)
 Wet politiegegevens (Wpg)
 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg)
 Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Leerplichtwet, 

wetgeving op het gebied van Gezondheidszorg, 
Strafrecht, Strafvordering, Politiewet,  
Vreemdelingenwet, Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening, …….

 Convenant problematische jeugdgroepen, convenant 
Top600/400



Casus: Gegevensuitwisseling J&V en 
scholen

Een middelbare school ziet strafbaar gedrag van 
een jongen op school. School is bang om naar de 
politie te gaan uit angst voor represailles door de 
jongen en zijn jeugdgroep. 

School neemt contact op met stadsdeel J&V om te 
overleggen wat te doen. 



3. Rechtsgrond en raakvlakken 
strafrechtelijke keten



Rechtsgrond voor verwerking
persoonsgegevens Jeugd&Veiligheid

 Taak van algemeen belang of openbaar gezag: de 
wettelijke taken van bijv. de BM of het College waarbij 
is bepaald dat ze verplicht of bevoegd zijn om deze 
taken uit te voeren. 

 Overeenkomst: WGBO waarin betrokkene zelf partij is 
bij de overeenkomst. 

 Wettelijke verplichting: als OM of Politie informatie 
vraagt of vordert.



Toestemming als rechtsgrond?

 Toestemming binnen de casuïstiek overleggen J&V is nooit 
de rechtsgrond voor verwerking. Het is wel een 
voorwaarde voor de verwerking.

 Iedereen die op grond van de Jeugdwet/WGBO/Wet BIG 
werkt obv een taak of overeenkomst met een 
beroepsgeheim. 

 Er zijn twee soorten toestemming die door de cliënt 
gegeven moeten worden:
– Toestemming voor de hulp-/zorgverlening
– Toestemming voor het delen van persoonsgegevens aan 

derden. 



Uitgangspunten gegevensverwerking

1. Rechtmatig, dus volgens de wet
2. Zorgvuldig, dus controleerbaar
3. Transparant, dus de burger wordt niet verrast

Doel criterium: Gegevens mag je alleen verzamelen voor een
bepaald en welomschreven doel. Dus wat je verzamelt voor
een doel kan je niet zo maar voor een ander doel verwerken. 
Elk doel moet een basis hebben in de wet of in een
overeenkomst met de betrokkene.

Noodzakelijkheidscriterium: Je deelt alleen die informatie
die noodzakelijk is voor het te bereiken doel.



Korte pauze (5 minuten)



Strafrechtelijke persoonsgegevens

 Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en 
strafbare feiten en daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen. 

 Het feit dat iemand op de Top600/400 lijst staat is 
bijvoorbeeld al een strafrechtelijk gegeven.

 Verwerking van strafrechtelijke gegevens is toegestaan 
onder toezicht van de overheid  of op grond van een 
wettelijke bepaling of t.b.v. samenwerkingsverbanden. 

 Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke ze heeft 
verkregen krachtens de Wpg en de Wjsg!  



Wet politiegegevens (WPG)

Politie, Kmar, BOD of BOA? Dan mag je 
politiegegevens verwerken ogv de Wet Politie 
gegevens (WPG).

De verwerkingsverantwoordelijke is vaak 
werkgever of korpschef.

Onderling mogen deze vier groepen personen 
politiegegevens delen.

Dat noemen we: ter beschikking stellen en de 
gegevens blijven onder de WPG.

Buiten deze vier groepen personen mogen 
politiegegevens niet worden verwerkt.



Strafrechtelijke gegevens
Politiegegevens kunnen wel worden verstrekt aan 

partijen buiten deze vier genoemde groepen.
Dan veranderen de politiegegevens van kleur en 

worden het persoonsgegevens (AVG).
Het zijn dan strafrechtelijke gegevens en daar 

gelden speciale voorwaarden voor.
De partijen die deze ex-politiegegevens verwerken 

mogen dat alleen voor het doel waarvoor ze die 
gekregen hebben.

Wanneer partijen de strafrechtelijke gegevens 
verder willen verwerken hebben ze toestemming 
nodig van de WPG-verstrekker 
(geheimhoudingsplicht).



Beroepsgeheim zorgverleners

De Jeugdwet zegt dat de jeugdhulpverlener geen 
inlichtingen over de cliënt en geen inzage in zijn 
dossier mag geven, behalve als de cliënt daar 
toestemming voor gegeven heeft. De WGBO zegt 
hetzelfde en noemt dit beroepsgeheim.

 In de AVG staat dat de persoonsgegevens 
vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een 
beroepsgeheim. 

Beroepsgeheim dient individueel én collectief
belang



Je zit in een casuïstiek overleg en dan? 

 Alleen die gegevens met elkaar delen die noodzakelijk zijn voor 
het doel van de bespreking. 

 Gezondheidsgegevens mogen worden verwerkt door scholen, 
reclassering, de raad, de gecertificeerde instelling, 
rechtspersoon OTS, hulpverleners, instellingen of voorzieningen 
voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening.

 De medewerkers van bovenstaande organisaties moeten zijn 
gebonden aan een geheimhoudingsplicht

 Wanneer noodzakelijk voor de behandeling of verzorging 
kunnen in aanvulling op de gezondheidsgegevens ook andere 
bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt .



4. Hoe wij scholing aanpakken



 Regelingen zijn leuk maar scholing maakt het verschil
 Trainen regisseurs binnen AcVZ
 Workshop partners J&V, nu voor VNG
 Werkinstructies, handreikingen

Hoe wij scholing aanpakken



Voorbeeld laatste training 
Gegevensuitwisseling J&V
Het AcVZ doet standaard informatieverzoeken over 
personen op de Top600/400 lijsten op basis van de 
convenanten Top 600/400. 
De verbindingsfunctionarissen vragen bij de Projectleiders 
J&V (PJV) ‘straatinformatie’ op.
De PJV vraagt deze informatie aan netwerkpartners. 

 Welke partners moeten informatie geven?
 Welke partners mogen informatie geven?
 Welke partners mogen dat niet en zijn daar uitzonderingen 

op?



Casus gegevensuitwisseling J&V

Een jongen wordt afgeperst. Hij is bang en doet 
geen aangifte bij de politie.
Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA) 
komt erachter dat deze jongen zich niet veilig voelt 
en ziet dat hij omgaat met jongeren die overlast 
geven en drugs dealen. 
SAOA trekt aan de bel bij stadsdeel J&V. 



Vraag je altijd het volgende af:
Persoonsgegevens Is er sprake van (bijzondere) persoonsgegevens? Is sprake van 

kwetsbare persoonsgegevens?  Zo ja, dan werk je dit schema af

Rechtmatige grondslag Heb ik een basis voor verwerking op grond van de wet?

Doel Is het doel waarvoor ik persoonsgegevens verwerk duidelijk en 
verwerk ik de gegevens ook voor dat doel?

Noodzaak Zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk?

Kan het een onsje minder? Kan het doel ook bereikt worden met minder persoonsgegevens?

Kan het ook anders? Kan het anders, minder ingrijpend voor de betrokkenen?

Transparantie Zijn de betrokkenen van wie ik persoonsgegevens verwerk goed 
geïnformeerd? 

Correcte en actuele gegevens Zijn de persoonsgegevens juist en actueel?

Verantwoordingsplicht Naleving privacy wetgeving aantoonbaar? Keuzes gedocumenteerd?



Je krijgt een telefoontje van een van de 
partners met een info verzoek, en dan? 

 Controleer of je ook echt iemand aan de lijn hebt die 
het verzoek mag doen. Vraag evt. om een kort
(beveiligd) mailtje. Sla dat mailtje op. 

 Je mag alle persoonsgegevens delen die noodzakelijk
zijn ten opzichte van het beoogde doel.

 Wanneer het niet nodig is om namen of andere direct 
identificerende persoonsgegevens te delen dan doe je 
dat niet.

 Wanneer het wel nodig is dat je (bijzondere) 
persoonsgegevens verwerkt dan doe je dat wel. 



Vuistregels communicatie

 Wij vertrouwen elkaar in onze deskundigheid en 
professionaliteit;

 Wij zijn altijd transparant over met welk doel wij 
persoonsgegevens opvragen;

 Wij respecteren de positie en eigen verantwoordelijkheid 
van de professional aan wie wij persoonsgegevens vragen;

 Wij maken altijd een zorgvuldige afweging over of het 
mogelijk is om gegevens te verstrekken in het belang van 
de betrokkenen;

 Wij voelen ons verantwoordelijk om waar mogelijk bij te 
dragen aan oplossingen voor de probleemsituatie van een 
jeugdige, zijn ouders of verzorgers, ook als bepaalde 
gegevensuitwisseling NIET mogelijk is. 



Casus: Gegevensuitwisseling J&V

Openbare overlast verplaatst zich van de openbare 
ruimte naar social media. Op social media wordt 
ook ‘opgehitst’ om overlast (bv. drill raps) te 
veroorzaken in bepaalde buurten of worden 
bedreigingen geuit aan het adres van individuen.
Een partij uit het lokale veld ziet dat er op social
media een escalatie dreigt te ontstaan.



Dank voor jullie 
aandacht!


