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Inleiding 
Professionals in het sociaal domein (samen te vatten als: werk en inkomen (op grond van de 
Participatiewet) maatwerkvoorzieningen t.b.v. de zelfredzaamheid (Wmo), jeugdhulp en 
schuldhulpverlening)  verkeren bij samenwerking met andere partijen vaak in onzekerheid over de 
vraag wanneer zij welke persoonsgegevens mogen delen bij de uitvoering van hun taak. Dit leidt of tot 
handelingsverlegenheid (waardoor de inwoner onvoldoende hulp krijgt en zijn situatie verslechtert), 
of tot het te veel verwerken van gegevens (waardoor de persoonlijke levenssfeer van de inwoner wordt 
geschaad). Meestal worden vragen rondom het wel of niet mogen delen van persoonsgegevens 
juridisch aangevlogen: 'Mag het van de AVG?’ Dat is een vraag waar de professional zich eigenlijk niet 
mee bezig moet houden. Daar moet de organisatie zich op richten, zodat de professional zich op de 
inhoud kan richten: ‘Is er hier hulp nodig, en zo ja welke?’ Vaak stelt de professional zich deze vraag 
toch. Maar bij nadere bestudering blijkt dat deze vraag vaak het gevolg is van onduidelijkheid over 
welke taak de professional uitvoert. Wij zijn daarom van mening dat daar waar samenwerking tussen 
verschillende partijen voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is, privacy vooral een 
organisatorisch vraagstuk is. Daarmee bedoelen wij dat gemeenten en andere samenwerken de 
partijen hun medewerkers handvaten moeten geven gericht op zorgvuldigheid, waardoor zij niet in 
handelingsverlegen worden. Dat betekent o.a. concreet dat het helder is wie wanneer welke taak 
uitvoert, maar ook hoe een dossier moet worden ingericht. 
 
Een complicerende factor hierbij is dat er zeven jaar na het begin van de decentralisaties nog steeds 

verschil van inzicht is over de vraag of er nu wel of geen wettelijke grondslag is voor de integrale aanpak 

en de daarbij behorende verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein. De Autoriteit 

Persoonsgegevens is van mening dat er geen wettelijke grondslag is, maar vooral dat gemeenten 

zonder deze wettelijke grondslag teveel persoonsgegevens verwerken. Het kabinet is van mening dat 

er wel een grondslag is en dat gemeenten met de benodigde handreiking wel in staat zijn om de 

verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein zorgvuldig te laten plaatsvinden. Mede op 

aandringen van gemeenten is er een wetsvoorstel dat een wettelijke grondslag moet bieden voor het 

domeinoverstijgend verwerken van persoonsgegevens. Maar de wet die deze grondslag moet bieden, 

de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein, is in ieder geval niet vóór 1 januari 

2024 van kracht. De VNG wil in aanloop naar het van kracht worden van de Wams gemeenten 

ondersteunen bij het bestendigen van de basis van het verwerken van persoonsgegevens in hert 

sociaal domein. Het uitgangspunt daarbij is de kabinetsvisie uit 2014 'Zorgvuldig en Bewust’. Als 

gemeenten deze werkwijze overnemen, verwerken zij in het sociaal domein persoonsgegevens op een 

zorgvuldige wijze en  is de persoonlijke levenssfeer van de betrokken inwoner gewaarborgd. Bovendien 

zijn gemeenten dan ook voorbereid op de inwerkingtreding van de Wams. Want ook als de Wams van 

kracht is, moeten gemeenten nog steeds zorgvuldig handelen bij de integrale aanpak van meervoudige 

problematiek in het sociaal domein en de daarbij behorende gegevensverwerking.  

Tijdens de door de VNG aangeboden training ligt de focus daarom op het bestendigen van de 

basisprincipes rondom gegevensdeling in het sociaal domein. Want als gemeenten deze basisprincipes  

in acht nemen, zijn niet alleen vragen rondom gegevensdeling makkelijk op te lossen (of komen die 

zelfs bijna niet meer voor), maar is de organisatie ook klaar voor de inwerkingtreding van de Wams. 

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 

• Korte geschiedenis. Hoe zijn we in deze situatie terecht gekomen? 

(Waarom onderscheid verschillende rollen van belang: je rol bepaalt wat je wel of niet mag 

doen)  

• Inrichting toegang tot het sociaal domein: via een gemeentelijk loket of via een extern loket.  
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• Benoem de verschillende varianten. Zorg dat je als gemeente helder hebt welke variant je hebt 

gekozen/gaat kiezen. 

• Gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de toeleiding, ook bij uitbesteding. 

• Definities 

• Proces van toeleiding 

• Casusoverleg 

• Coördinatie 

• Waar zitten de risico’s en hoe kun je deze tot een minimum beperken? 

• Casussen / Scenario's om mee te oefenen  

De opleiding Gegevensdeling in het sociaal domein kent een aantal leerdoelen. Na het volgen van de 

opleiding weten de deelnemers:  

• Wat het belang is van een duidelijke inrichting van de toeleiding tot het sociaal domein  

• Welke rollen er zijn in de uitvoering binnen het sociaal domein 

• Hoe de gemeente de toeleiding naar hulp kan inrichten  

• Hoe het toeleidingsproces eruit ziet  

• Hoe een casusoverleg zo ingericht kan worden, dat een noodzakelijke gegevensuitwisseling kan 

plaatsvinden 

• Wat de gecoördineerde aanpak inhoudt 

• Risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens te herkennen en wat de daarbij behorende 

passende maatregelen zijn 

• Hoe de opgedane kennis verder in de organisatie verspreid kan worden  

 

Scope van de opleiding   

In 2020 heeft de VNG in opdracht van het ministerie van BZK een steekproef gedaan onder een aantal 

gemeenten. Uit deze steekproef bleek dat gemeenten nog steeds worstelen met het zorgvuldig 

verwerken van persoonsgegevens in het sociaal domein. De VNG heeft toen geadviseerd om een 

training gegevensdeling in het sociaal domein te ontwikkelen om zo de basis van de gemeentelijke 

gegevensverwerking in het sociaal domein te bestendigen. Bovendien zijn gemeenten als zij de 

verwerking van de persoonsgegevens in het sociaal domein kunnen bestendigen, ook voorbereid op 

de inwerkingtreding van de Wams.  

In 95% van de gevallen in het sociaal domein gaat het om enkelvoudige, of relatief eenvoudige 

meervoudige zaken. Gemeenten moeten in staat zijn om in deze gevallen de gegevensverwerking 

zorgvuldig te laten verlopen. Vaak krijgen de zeer ingewikkelde gevallen de bovenhand. Het is 

uitdrukkelijk de bedoeling om deze ingewikkelde casuïstiek hier niet te behandelen. 
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Een kleine geschiedenis van gegevensdeling in het sociaal domein 

2013 – 2022 
 

2013 College Bescherming Persoonsgegevens, advies wetsvoorstel Wmo 2015: 

Door het ontbreken van een deugdelijke wettelijke regeling voor het 

domeinoverstijgend verwerken van persoonsgegevens in het sociaal domein bestaat 

het risico van het bovenmatig delen van persoonsgegevens en het gebruik van 

gegevens voor een onverenigbaar doel.1  

2014  Kabinetsvisie ‘Zorgvuldig en Bewust’ 

Gemeenten zoeken met hun samenwerkingspartners naar manieren om een 

zorgvuldige omgang met gegevens en privacy van burgers te borgen in die nieuwe 

werkwijzen (de lerende praktijk).2 

2014  College Bescherming Persoonsgegevens, reactie op kabinetsvisie 

De verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein moet proportioneel zijn. 

Op centraal niveau moeten nadere, richtinggevende kaders worden opgesteld 

waarbinnen gemeenten bij de verwerking van persoonsgegevens (zullen) moeten 

blijven, zodat die, gelet op de gespecificeerde en gerechtvaardigde doeleinden, 

proportioneel, transparant, controleerbaar is.3  

2016 Autoriteit Persoonsgegevens, rapport n.a.v. onderzoek naar verwerking 

persoonsgegevens in het sociaal domein 

Er is niet voorzien in het helder benoemen van een domeinoverstijgende 

publiekrechtelijke taak in het sociaal domein voor gemeenten. Daardoor kan voor de 

domeinoverstijgende verwerking van persoonsgegevens geen beroep worden gedaan 

op artikel 8 onder e, Wbp (publiekrechtelijke taak) of artikel 8 onder c, Wbp (wettelijke 

verplichting). Toestemming kan vaak ook geen grondslag zijn voor de 

gegevensverwerking ter uitvoering van collegetaken (= toeleidingstaken) in het sociaal 

domein.4  

2018  Start UPP-traject 

Doel: Werken aan op een goede manier uitwisselen van persoonsgegevens in het 
sociaal domein, door o.a.: 
- Wetgeving: het komen tot een wetsvoorstel dat de wettelijke taak voor 

gemeenten voor een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek in 
het sociaal domein en andere domeinen verduidelijkt. Dit heeft in 2020 geleid tot 
een wetsvoorstel; de Wams, dat draagvlak heeft; 

- Verbetering uitvoeringspraktijk: in samenwerking met 20 gemeenten zijn hiervoor 
o.a. vier handreikingen gepubliceerd over gegevensdeling in het sociaal domein; 

- Versteviging kennis en kunde van professionals door kennisdeling: Kennis- en 
Expertisecentrum Privacy en gegevensdeling. 
 

2018 Autoriteit Persoonsgegevens, rapport n.a.v. onderzoek naar gegevensverwerking bij 

toeleiding naar hulp en gebruik ZRM daarbij 

 
1 Advies conceptwetsvoorstel maatschappelijke ondersteuning 2015 (autoriteitpersoonsgegevens.nl) 
2 47b3fe27-4039-4b5d-a6a5-94696eab7360 (eerstekamer.nl) 
3  pb_20140701_gemeenten-decentralisatie-privacy (autoriteitpersoonsgegevens.nl) 
4 Rapport (autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/downloads/adv/z2013-00534.pdf
https://www.eerstekamer.nl/overig/20140527/gegevensverwerking_en_privacy_in/f=y.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/pb_20140701_gemeenten-decentralisatie-privacy-brief.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/pb_20140701_gemeenten-decentralisatie-privacy-brief.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/toestemmingsrapport_definitief_incl_bijlagen.pdf
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Herhaling standpunt 2016, maar ook: 

- De hulpvraag is leidend bij het bepalen welke gegevensverwerking noodzakelijk is 

en 
- Gemeenten hebben een zorgplicht om hun medewerkers goed te instrueren t.a.v. 

de verwerking van persoonsgegevens.  

- In een aantal gevallen werden te veel gegevens verwerkt.5 

2021  Wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waardoor (o.a.) meer 
duidelijkheid ontstond rondom wat er wel en niet mogelijk was op het gebied van 
gegevensdeling.6 

2024  De Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams:) 

De Wams is een aanvulling op vooral de Wmo, de Jeugdwet, de Wgs en de 

Participatiewet en geen aparte wet. 

Dit wetsvoorstel geeft gemeenten een grondslag om  

1. onderzoek te doen naar de aard van de problematiek en mogelijke samenhang 

tussen problematieken, indien de aard van de hulpvraag daar aanleiding toe geeft,  

en de noodzaak voor een gecoördineerde aanpak. 

2. te komen tot een gecoördineerde aanpak. 

3. voor deze onderzoeken persoonsgegevens te mogen verwerken. 

 

Daarnaast creëert het wetsvoorstel een grondslag voor de coördinatie van de 

gecoördineerde aanpak en de daarvoor noodzakelijke gegevensverwerking. 

 

Het wetsvoorstel geeft zowel de inwoner als de uitvoeringspraktijk meer duidelijkheid 

en waarborgen met betrekking tot de toegestane verwerking van persoonsgegevens. 

Het wetsvoorstel voorziet daarbij ook in passende waarborgen om een te ruime 

verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. 

 

Gemeentelijk perspectief 
2015 - heden Gemeenten kregen in 2015 drie taken toegeschoven: uitvoering van jeugdhulp, 

langdurige zorg en re-integratie. Dat zorgde voor veel extra werk. Nieuwe taken leiden altijd tot 

aanloopproblemen. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zaten gemeenten al vanaf 

het begin klem tussen de kabinetsvisie (domeinoverstijgend verwerken van persoonsgegevens mag, 

als dat zorgvuldig gebeurt) en de visie van het CBP/de AP (er is geen grondslag voor het 

domeinoverstijgend verwerken van persoonsgegevens). Dat leidde tot veel onzekerheid: welke visie is 

nu leidend? Bovendien was er in de aanloop naar de decentralisaties veel aandacht voor de AVG die 

in 2018 van kracht werd. Dat leidde ertoe dat de ene gemeente wel van start ging met integrale 

dienstverlening en de andere gemeente niet. Bij veel gemeenten heerste onduidelijkheid: wat kan er 

nu wel?  

 

In de loop van de tijd heeft de AP haar standpunt van het ontbreken van een wettelijke grondslag 

steeds herhaald, maar daarbij heeft de AP er ook steeds de nadruk opgelegd dat gemeenten zorgvuldig 

 
5 01_onderzoek_gegevensverwerking_gemeente_zaanstad.pdf (autoriteitpersoonsgegevens.nl) 
6Kijk eventueel ook hier voor aanvullende informatie van de AP rondom deze wetswijziging: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/samenvatting_aandachtspunten_wet_ge
meentelijke_schuldhulpverlening.pdf  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/01_onderzoek_gegevensverwerking_gemeente_zaanstad.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/samenvatting_aandachtspunten_wet_gemeentelijke_schuldhulpverlening.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/samenvatting_aandachtspunten_wet_gemeentelijke_schuldhulpverlening.pdf
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te werk moeten gaan bij de gegevensdeling in het sociaal domein en daarbij ook verwezen naar de 

kabinetsvisie en de PIA 3D. De AP vraagt zich daarbij vooral af of gemeenten wel in staat zijn om de 

gegevensverwerking in het sociaal domein zorgvuldig te laten verlopen: is de persoonlijke levenssfeer 

van de inwoner die om hulp vraagt in het sociaal domein gewaarborgd? Veel gemeenten worstelen 

nog steeds met de gegevensverwering in het sociaal domein. ‘Mag het van de AVG?’, is een veel 

gehoorde vraag. 

Tenslotte kregen gemeenten te maken met een hoog personeelsverloop en tekorten op de begroting. 

 

Het perspectief van de inwoner 
Het is van groot maatschappelijk belang dat inwoners die kampen met meerdere samenhangende 

problemen op een gecoördineerde wijze worden geholpen. De negatieve gevolgen voor inwoners als 

toeleiders en hulpverleners langs elkaar heen werken, waardoor problemen vaak onnodig lang 

voortduren zijn meestal veel groter dan de privacy-risico’s voor de inwoner. Echter, die privacyrisico’s 

moeten nog steeds tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. En dat kan als gemeenten en 

zorgverleners op een zorgvuldige manier werken. 

Dus dat de AP zich zorgen maakt, is voorstelbaar. He tis aan de gemeenten om aan deze zorgen een 

eind te maken. Deze opleiding helpt daarbij. 
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Inrichting toegang tot het sociaal domein 
De VNG hecht een groot belang aan het helder inrichten van de toegang tot het sociaal domein. 

Waarom? 

Veel gemeenten laten de toegangstaken in het sociaal domein geheel of gedeeltelijk uitvoeren door 

een sociaal wijkteam. Vaak zijn de medewerkers van zo’n team niet in dienst bij de gemeente. De 

medewerkers van het sociaal wijkteam voeren daarbij meestal meerdere taken uit. Zij verrichten zowel 

toeleidings- als hulpverleningstaken, maar ook coördinatietaken. Iedere taak kent een eigen juridisch 

kader en een eigen positie t.a.v. de hulpvragende inwoner. Dit leidt tot de volgende vragen: 

 

• Is een hulpverlener die toeleidingstaken uitvoert een ambtenaar of een hulpverlener? 

• Geldt het beroepsgeheim van de hulpverlener ook als deze toeleidingsteken uitvoert?  

• Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij de toeleiding? 

• Waar moet de professional de gegevens opslaan? 

• Moet de professional toestemming vragen aan de inwoner voor de verwerking van zijn 

persoonsgegevens? 

• Wanneer mag de toeleider gegevens delen met de gemeente, of een hulpverlener?  

• Welke gegevens mag de toeleider opslaan? 

 

Dit zijn niet de vragen waar een professional zich mee bezig zou moeten houden. Gemeenten en 

uitvoerende organisaties moeten de professionals duidelijkheid geven over bovenstaande vragen, 

zodat de professionals niet gehinderd worden door dit soort organisatorische vragen en zij hun werk 

kunnen doen. 

 

Gemeenten creëren duidelijkheid door de toegang tot het sociaal domein zo in te richten dat 

professionals weten wanneer zij welke taak uitvoeren en wat dart betekent voor de 

gegevensverwerking. Zo voorkomen gemeenten handelingsverlegenheid bij de professional. 

 

Kortom:  
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Welke taken zijn er in het sociaal domein? 
In het sociaal domein onderscheiden we drie taken: 

Toeleiding: al die taken die zien op het proces van eerste melding tot en met besluitvorming over 

gevraagde hulp. 

Hulpverlening: het – al dan niet op basis van een formeel besluit van de gemeente – daadwerkelijk 

uitvoeren van hulp. 

Coördinatie: het op elkaar afstemmen en zo nodig bijstellen van lopende interventies en 

dienstverlening bij meer dan één hulpvraag met een onderlinge samenhang. 

 

Hoe kan een gemeente de toeleiding naar hulp inrichten? 
Gemeenten zijn helemaal vrij hoe zij de toegang tot het sociaal domein inrichten. Vaak werkt een 

gemeente met een wijkteam dat de toegang tot het sociaal domein geheel of gedeeltelijk regelt. 

1. Een gemeente kan de toegang tot het sociaal domein zelf uitvoeren: een gemeentelijke afdeling 

en/of een sociaal wijkteam (als onderdeel van de gemeentelijke organisatie) regelt de toegang tot 

het sociaal domein. 

2. Een gemeente kan de toeleidingstaken uitbesteden: een extern wijkteam regelt de toegang tot het 

sociaal domein. 

Hoofdregel vanuit de Algemene wet bestuursrecht (Art. 10.3, lid 1) luidt als volgt: Een 

bestuursorgaan kan mandaat verlenen, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard 

van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet. 

Art. 2.11 Jeugdwet: de gemeente kan de uitvoering van deze wet door derden laten verrichten. 

Art. 2.6.3 Wmo: de gemeente kan de uitvoering van deze wet door derden laten verrichten. Het 

college kan de vaststelling van rechten en plichten van de inwoner mandateren aan een aanbieder. 

Art. 3a Wgsh: De gemeente kan de uitvoering van deze wet door derden laten verrichten. De 

gemeente kan de vaststelling en beoordeling mandateren aan een organisatie of instelling, die zich 

blijkens haar doelstelling of werkzaamheden richt op schuldhulpverlening. 

Art. 7, lid 4 Pwet: een gemeente de taken op grond van deze wet door derden laten uitvoeren, 
behalve de vaststelling van de rechten en plichten van de belanghebbende en de daarvoor 
noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden. Die taken kan een gemeente alleen aan een 
ander bestuursorgaan mandateren. 
Gemeenten kunnen zodoende bij de uitbesteding van de toeleidingstaken deze mandateren: de 

externe partij voert de (gemeentelijke) taken dan uit in naam van de opdrachtgevende gemeente 

art. 2.6.3 Wmo, 2.11 Jw, 3a Wgsh, 7, lid 4 Pwet). Dat betekent ten aanzien van de verwerking van 

persoonsgegevens dat de gemeente verwerkingsverantwoordelijke is en dat de partij die deze 

taken uitvoert en de persoonsgegevens verwerkt een verwerker is.7 

 

Als gemeenten met externe wijkteams werken, dan zijn deze teams vaak op een van de volgende 

wijzen gepositioneerd: 

• het wijkteam als externe organisatie, onder aansturing van de gemeente, 

• het wijkteam als externe organisatie onder aansturing van de externe organisatie,  

 
7 Er zijn gemeenten die er voor kiezen om deze taken te delegeren. Het is de vraag of dit verstandig is, omdat 

gemeenten bij delegatie de beslissingsbevoegdheid volledig uit handen geventoeleiding o.g.v. de wet een 

gemeentelijke taak is. 

Zie voor de verschillen tussen mandaat en delegatie: 20160203-attributie-mandaat-en-delegatie.pdf (vng.nl) 

 

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160203-attributie-mandaat-en-delegatie.pdf


10 
 

• de leden van het wijkteam zijn ieder afzonderlijk in dienst van hun eigen organisatie (de 
deelnemende gemeente en de deelnemende hulpverleningsorganisatie). De medewerkers 
worden aangestuurd door hun eigen organisatie, of door een teamleider die in dienst is bij de 
gemeente, of bij een externe organisatie. 

 
NB: Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om een deel van de toeleidingstaken zelf uit te voeren (bv. 
de toeleiding van de Participatiewet) en een ander deel uit te besteden (bv. de toeleidingstaken van 
de Jeugdwet). 
 
Nadat een inwoner zich heeft gemeld met een vraag, moer het wijkteam onderzoeken wat er aan de 
hand is. Hier zijn er vier keuzes: 
 
1. De inwoner wil algemeen advies; 
2. De inwoner heeft een concrete hulpvraag. Het wijkteam moet deze hulpvraag in behandeling 

nemen en de inwoner toeleiden naar een voorziening; 
3. De inwoner heeft een concrete hulpvraag en kan gebruik maken van vrij toegankelijke hulp; 
4. Het is onduidelijk wat er aan de hand is. Daarom volgt er een gesprek met ene medewerker van 

het wijkteam om helder te krijgen of er sprake is van een hulpvraag en zo ja, of er sprake is van 
meervoudige problematiek. 

 
Het wijkteam zal daarom de volgende taken uitvoeren: 
 
 

 
  
 
a. Algemeen advies 

De gemeente moet afspraken maken met de wijkteamorganisatie, wie deze taak uitvoert: de 
gemeente of de aanbieder.   

b. Toeleiding ihkv sociaaldomeinwet  
Toeleiding naar hulp of een maatwerkvoorziening is op grond van de vier sociaal domeinwetten 
(Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) een gemeentelijke 
taak. De gemeente is daar dus voor verantwoordelijk. Het wettelijk kader zijn de hierboven 
genoemde wetten, maar ook de Algemene wet bestuursrecht. Als de gemeente de 
toeleidingstaken door een externe partij (bv. een hulpverlener) laat uitvoeren, dan voert die 
hulpverlener een gemeentelijke taak uit.  

c. Vrij toegankelijke voorziening JW / Wmo  
Het verlenen van hulp is geen gemeentelijke taak op grond van een wet. Het verlenen van hulp is 
een taak van de hulpverlener. Het wettelijk kader voor hulpverlening in het kader van de sociaal 
domeinwetten zijn de sociaal domeinwet in welk kader de hulp wordt verleend. Daarnaast spelen 
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voor veel hulpverleners specifieke geheimhoudingen op grond van hun beroepscode en/of 
specifieke wetgeving zoals de Wgbo of de wet BIG.  

 
Gemeenten moeten duidelijk maken, welke werkzaamheden vallen onder de toeleiding, en welke 
onder hulpverlening, opdat hulpverleners bij de uitvoering van hun taken weten welke wettelijke 
kaders op hun van toepassing zijn en zij niet in een spagaat terecht komen. 
Gemeenten kunnen er voor kiezen om zelf hulpverleningstaken uit te voeren. Zij moeten dan een 
hulpverlener in dienst te nemen die deze taak gaat verlenen. In dat geval geldt het wettelijk kader 
van de hulpverlener en niet het kader voor de toeleidingstaken van het college. 
 

d. Vraagverheldering of meervoudige problematiek  
Als na de melding van de inwoner niet meteen helder is wat de hulpvraag is, kan er een gesprek 
volgen en daaruit moet blijken wat er aan de hand is. Dit is het toeleidingsproces. Zie verder onder 
b. 
Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om - met toerstemming van de inwoner – de gesprekken 
te laten plaatsvinden in het kader van vrij toegankelijke hulp. In dat geval valt deze taak onder 
hulpverlening. 
 

Gelet op het vorenstaande zijn er dus veel toeleidingsvarianten. Belangrijk is het volgende: 
 
Toeleiding is op grond van de verschillende wetten een gemeentelijke taak 
 
Hulpverlening is geen wettelijke taak voor gemeenten 
 
De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke 
Omdat de gemeente op grond van de verschillende wetten verantwoordelijk is voor de toeleidingstaak 
in het sociaal domein, is de gemeente ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
die deze taak met zich meebrengt. 
Als een externe organisatie toeleidingstaken uitvoert, is deze organisatie een verwerker. 
 

Tussenconclusie 
Het maakt niet uit hoe gemeenten de toeleiding tot het sociaal domein hebben ingericht. Wel is van 
belang dat gemeenten weten hoe de toeleiding is ingericht en duidelijk maken dat toeleiding een 
gemeentelijke taak is. Dus als externen/hulpverleners een toeleidingstaak uitvoeren, voeren zij een 
gemeentelijke taak uit! Gemeenten moeten dit duidelijk maken voorafgaand aan de start van de 
uitbesteding. Daarnaast moeten gemeenten afspraken maken met de externe partijen over de 
uitvoering van de toeleidingstaken. 

 

Dossiervorming 
De toeleider moet voor iedere inwoner met een hulpvraag een dossier bijhouden. Alle gegevens m.b.t. 
de toeleiding tot één onderwerp moeten in een apart toeleidingsdossier worden opgeslagen. In dit 
dossieronderdeel staat alles wat betrekking heeft op en noodzakelijk is voor de toeleiding ten aanzien 
van wet. Dit maakt onderdeel uit van het hele dossier van de cliënt. Eén gezin, één plan, eén regisseur, 
kan één overkoepelend dossier betekenen, met daarin de overkoepelende problematiek en het plan. 
Echter, de gegevens die nodig zijn voor de beslissing op de specifieke voorzieningen (bv. gegevens 
m.b.t. de hoogte van het inkomen of de hoogte van de schulden) horen in het desbetreffende 
toeleidingsdossier.  Ook voor de verschillende taken (toeleiding, hulpverlening en coördinatie) moet 
een apart dossier komen.  
De externe organisatie die de toeleidingstaken uitvoert houdt het toeleidingsdossier bij voor de 
verwerkingsverantwoordelijke (de gemeente). Als de gemeente na uitbesteding van de 
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toeleidingstaken er voor kiest om deze taken zelf uit te gaan voeren, dan moet de externe partij (de 
verwerker), het toeleidingsdossier overdragen aan de gemeente. Ook deze situatie geeft het belang 
aan van het scheiden van de toeleidings- en hulpverleningsdossiers. De gemeente mag namelijk niet 
beschikken over hulpverleningsgegevens.  
 
Het belang van een goed ingericht dossier komt ook duidelijk naar voren in geval een inwoner een 
inzageverzoek doet, of zich beroept op één van de andere rechten die een inwoner heeft op het gebied 
van het verwerken van diens persoonsgegevens. Er zijn vele voorbeelden beschikbaar van gemeenten 
die bij dit soort verzoeken niet weten wat ze aan wie mogen verstrekken. Vaak komt dat omdat er 
teveel informatie in een bepaald dossier is opgenomen, zonder dat daarbij de juiste schotten zijn 
aangebracht. Zeker bij meervoudige (gezins)problematiek levert dat problemen op. De indiener van 
het inzageverzoek heeft immers niet per definitie ook toegang tot informatie van personen uit 
datzelfde dossier. Het is daarom van groot belang dat de gemeente duidelijke afspraken maakt over 
hoe een dossier moet worden vormgegeven, zodat (o.a.) inzageverzoeken zo snel mogelijk tot een 
besluit leiden. 
 

Het beroepsgeheim 
Een jeugdhulpverlener heeft een beroepsgeheim. Wat betekent dat voor het delen van gegevens met 
de gemeente? Geldt dit beroepsgeheim ook bij de uitvoering van toeleidingstaken? Gelet op het 
vorenstaande voert de hulpverlener als hij toeleidingstaken vervult een gemeentelijke taak uit en is 
hij/zij geen hulpverlener. Het beroepsgeheim geldt zodoende in dat geval niet. Dat betekent dat een 
toeleider het toeleidingsdossier bijhoudt en daarin alles vastlegt wat relevant is voor de toeleiding. Het 
toeleidingsdossier bevat geen medische gegevens, maar alleen – indien noodzakelijk – 
gezondheidsgegevens. 
Wel moet de professional bij de uitvoering van de toeleidingstaak handelen overeenkomstig de van 
toepassing zijnde professionele standaarden, waaronder de beroepscode. 
 

Toestemming 
Om te kunnen beoordelen of er recht bestaat op hulp heeft de gemeenten gegevens nodig van de 
inwoner. De vier sociaal domeinwetten bepalen dit ook. De grondslag om persoonsgegevens te mogen 
verwerken voor de toeleiding is zodoende artikel 6.1(e) AVG + de grondslag uit de desbetreffende 
sociaal domeinwet. Toestemming is zodoende geen grondslag om persoonsgegevens te mogen 
verwerken voor de toeleiding. Mede gelet op de afhankelijkheid van de inwoner kan toestemming 
geen grondslag zijn om persoonsgegevens te verwerken bij de toeleiding naar hulp. Dit heeft de AP 
ook bevestigd in het rapport uit 2016.7  
  
Wel staat er in de Wmo een aantal keer dat de inwoner toestemming moet geven voor de verwerking 
van zijn gegevens, maar dan gaat het om het hergebruik van gezondheidsgegevens (zie bv. art. 5.1.1, 
lid 4 en lid 5 Wmo), of hergebruik van gegevens uit andere wetten.   
  
Ook al heeft de gemeente geen toestemming nodig van de inwoner om voor de toeleidingstaken 
persoonsgegevens te mogen verwerken, dan is het wel cruciaal dat de toeleider de inwoner meeneemt 
in welke gegevens de toeleider gaat verwerken. Dit geldt in ieder geval zeker als het om vrijwillige zorg 
gaat. Als er sprake is van een situatie dat de inwoner een gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving is, 
kan de toeleider er voor kiezen om de inwoner niet (volledig) mee te nemen in wat er gaat gebeuren. 
Als de toeleider daarvoor kiest, vermeldt hij dat in het toeleidingsdossier. Op deze manier kan de 
toeleider altijd verantwoording afleggen over wat er is gebeurd en waarom daarvoor gekozen is.   
 

Het verwerken van persoonsgegevens: de beginselen 
In hoeverre de toeleider gegevens kan verwerken komt hieronder aan de orde bij het werkproces. 
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Wel zullen we hier iets zeggen over de beginselen van het verwerken van persoonsgegevens. 
1. De hulpvraag is leidend: de hulpvraag bepaalt de omvang van de verwerking van 

persoonsgegevens. Enkelvoudige hulpvragen moeten enkelvoudig worden afgehandeld. 
2. De toeleider verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een grondslag is. 
3. De toeleider verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om tot een besluit te komen. 

Informatie die ‘handig’ is verwerkt de toeleider daarom niet (noodzakelijkheidscriterium). 
4. De toeleider verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een helder doel is. 
5. Als de toeleiding ook kan worden uitgevoerd op een minder ingrijpende manier, dan kiest de 

toeleider voor deze werkwijze. 
6. Bij een 'vrijwillige’ toeleiding informeert de toeleider de inwoner altijd over de 

gegevensverwerking: welke gegevens zullen worden verwerkt, met wie de gegevens worden 
gedeeld en wat er wordt vastgelegd. 

 

Definities 
Meervoudige problematiek: meerdere samenhangende problemen van een persoon of meerdere 
samenhangende problemen van gezinsleden, die betrekking hebben op meerdere onderdelen van het 
sociaal domein (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening), of op 
het sociaal domein en aanpalende domeinen. 
 
Meervoudige ernstige problematiek: meerdere voortdurende of terugkerende samenhangende 
problemen van een persoon of van gezinsleden, die betrekking hebben op één of meerdere sociaal 
domeinwetten en eventueel aanpalende domeinen. Daarbij vormt de betrokkene of de gezinsleden 
een gevaar voor zichzelf en/of voor zijn/hun omgeving en heeft/hebben ze geen inzicht in zijn/hun 
problematiek, waardoor de situatie verergert. Daarbij zou een gecoördineerde aanpak kunnen 
bijdragen aan het oplossen of verminderen van de problemen. 
 
Sociaal domein: werk en inkomen (op grond van de Participatiewet) maatwerkvoorzieningen t.b.v. de 
zelfredzaamheid (Wmo), jeugdhulp en schuldhulpverlening. 
 
Aanpalende domeinen: publieke gezondheidszorg, geneeskundige zorg, langdurige zorg, inburgering, 
onderwijs, welzijn, wonen (anders dan beschermd wonen op grond van de Wmo 2015), werk of ander 
inkomen (met uitzondering van inkomen op grond van de Participatiewet), openbare orde en 
veiligheid.  
 
Gezondheidsgegevens: In de AVG worden ‘gegevens over gezondheid’ omschreven als alle 
persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijk 
persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn 
gezondheidstoestand wordt gegeven. Zowel in het verleden, het heden als de toekomst.  
Gezondheidsgegevens bevatten geen diagnoses, informatie over medicijnengebruik, behandelingen 
en medische termen. Voor de uitvoering van de sociaal domeinwetten gaan gezondheidsgegevens 
over beperkingen op grond waarvan iemand wordt vrijgesteld voor de arbeid, in aanmerking komt 
voor een voorziening. Ook kan het daarbij gaan om wat de inwoner wel kan. Op grond van de AVG 
mogen gemeenten gezondheidsgegevens verwerken, als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
hun taken.  

NB: Niet alle medisch adviseurs hebben goed genoeg op het netvlies dat ze aan de gemeente alleen 
het bejegeningsadvies geven waarin staat wat de inwoner niet kan en dat daarvoor dan een bepaalde 
voorziening nodig en niet het medisch rapport met diagnose en ziektegegevens. 
 
Medische gegevens: Is een subcategorie van gezondheidsgegevens. Het is informatie die, direct of 
indirect, betrekking heeft op de gezondheid of lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van een 
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(herleidbare) patiënt en gegevens die omtrent een patiënt in het dossier van een arts of behandelaar 
zijn genoteerd zijn medische gegevens: o.a. diagnoses, medicijnen, behandelingen, medische termen. 
Voor de correcte interpretatie hiervan en het overzien van de betekenis daarvan voor de patiënt zijn 
specifieke kennis en opleiding noodzakelijk. De verwerking van medische gegevens is daarom 
voorbehouden aan medici. Medische gegevens vallen daarom ook onder het (medisch 
beroepsgeheim) van de behandelaar. Deze gegevens heb je niet nodig voor de toeleiding. 
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Toeleidingsproces 

Het werkproces ziet er voor iedere gemeente ongeacht hoe de toegang is ingericht als volgt uit. 

Nr. Werkzaamheden/taken Wat betekent dit voor de verwerking van 
persoonsgegevens 

0 Toeleiding Algemeen 

De toeleiding tot het sociaal domein en 
daarmee de toeleiding tot een voorziening 
o.g.v. een van de vier sociaal domeinwetten is 
een gemeentelijke taak. Dit betekent dat de 
gemeente verwerkingsverantwoordelijke is. 
Als een andere organisatie deze taken voor de 
gemeente uitvoert, is deze organisatie 
verwerker in de zin van de AVG. 

Gegevens in het toeleidingsdossier vallen niet 
onder het wettelijk beroepsgeheim van de 
Jeugdwet, BIG of WGBO. 

Hoofdregel: Een toeleider gaat pas gegevens 
verwerken in een dossier als het duidelijk is 
dat de inwoner een hulpvraag heeft. 

Vaak zullen toeleiders werken met een 
werkdossier. Zodra het duidelijk is dat er 
sprake is van een hulpvraag, gaan de tot dan 
toe verwerkte gegevens in een ‘echt’ dossier. 

Zorg er daarbij voor dat losse aantekeningen 
worden vernietigd. 

1 Digitaal loket: de inwoner meldt zich bij 
een digitaal loket. Daar wordt de inwoner 
verder geholpen: algemene informatie, of 
een afspraak voor een gesprek. 

De inwoner ontvangt algemene informatie: 
als de inwoner deze informatie van de 
website afhaalt is het niet nodig om 
persoonsgegevens te verwerken (vast te 
leggen). Dat betekent dat het ook niet is 
toegestaan om persoonsgegevens te 
verwerken. 

Ontvangt de inwoner algemene informatie via 
de e-mail, dan is het wel noodzakelijk om 
deze contactgegevens te verwerken. Maar 
niet meer dan dat! Wis deze informatie tijdig. 
(na 1 jaar, VNG-Selectielijst: 6.1.3). 

2 De inwoner meldt zich bij een fysiek loket 
dat is ingericht bij de gemeente, of bij een 
wijkteam/jeugdteam. Daar wordt bepaald 
of de inwoner verder kan met algemene 
informatie, of dat er een afspraak moet 

De inwoner ontvangt algemene informatie: 

- Als de inwoner deze informatie van de 
website afhaalt is het niet nodig om 
persoonsgegevens te verwerken (vast te 
leggen). 
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worden gemaakt voor een (of meerdere) 
gesprek(ken). 

- De inwoner ontvangt algemene 
informatie via de e-mail, dan is het wel 
noodzakelijk om de contactgegevens te 
verwerken. Maar niet meer dan dat: 
welke informatie is verstrekt en waarom 
is niet noodzakelijk om vast te leggen. 

- De inwoner ontvangt 
telefonisch/mondeling algemene 
informatie: het is niet noodzakelijk om 
persoonsgegevens te verwerken. Dat 
betekent dat het ook niet is toegestaan 
om persoonsgegevens te verwerken. 

Wel kan in deze drie gevallen voor de 
statistieken/managementinformatie worden 
genoteerd dat een inwoner informatie heeft 
ontvangen en dat informatie is verstrekt, 
maar niet welke informatie en aan wie. 

3 De inwoner wordt digitaal of fysiek 
doorgeleid voor een 
intakegesprek/keukentafelgesprek. 

Voor het maken van een afspraak is het 
noodzakelijk om de NAW-gegevens van de 
inwoner vast te leggen. Daarbij kan worden 
vastgelegd wat het onderwerp van de vraag 
is, maar verder nog niets.  

4 Voorafgaand aan het onderzoek stelt de 
toeleider de identiteit van de inwoner vast 
aan de hand van de volgende documenten: 

- een geldig reisdocument, of een 

Nederlandse identiteitskaart en 

vervangende Nederlandse 

identiteitskaart; 

- de documenten waarover een 

vreemdeling moet beschikken; 

- een geldig nationaal, diplomatiek of 

dienstpaspoort, of; 

- een geldig rijbewijs. 

De toeleider moet de identiteit vaststellen 
aan de hand van de hier genoemde 
documenten. Het is dus niet toegestaan om 
een kopie van het document te maken en dat 
op te slaan! De toeleider noteert alleen dát 
het document gezien is, het 
documentnummer, de geldigheidsdatum en 
dat de identiteit correct is vastgesteld. 

5 De medewerker die de intake verzorgt, kan 
vanuit 1 domeinwet werken (of 
Participatiewet, of Wmo, of Jeugdwet, of 
Wet gsh), of vanuit meerdere 
gemeentelijke sociale domeinwetten 
werken. Dat maakt verder niet uit. De 
toeleider kan, als daartoe aanleiding is, 
samen met de inwoner onderzoeken of er 
sprake is van meervoudige problematiek. 

Dat kan tijdens het intakegesprek, maar 
dat kan ook nog in een vervolggesprek. 

Voorafgaand aan het gesprek is het niet 
noodzakelijk en daardoor niet toegestaan om 
de systemen na te kijken welke voorzieningen 
de inwoner in het verleden heeft ontvangen, 
dan wel op dat moment ontvangt. 

Tijdens het gesprek mag de toeleider gebruik 
maken van de zelfredzaamheidsmatrix (of een 
ander vergelijkbaar instrument), maar dat 
mag niet automatisch. De toeleider moet 
(voor zichzelf en aan de inwoner) duidelijk 
maken waarom het noodzakelijk is om meer 
leefgebieden dan het aangegeven leefgebied 
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(van de ZRM, of andere uitvraagmethode) uit 
te vragen. 

Het gebruiken van (ZRM-)scores is niet 
toegestaan, heeft de AP in 2018 geoordeeld.8 

Als aan het einde van het gesprek blijkt er 
meerdere hulpvragen zijn, dan kan de 
toeleider een overkoepelend dossier maken, 
waarin vermeld wordt dat er meerdere 
aanvragen zijn. Dat zal dan waarschijnlijk het 
coördinatiedossier worden. Daarnaast maakt 
de toeleider voor iedere hulpvraag een 
toeleidingsdossier aan. 
Het kan zijn dat de leverancier dit technisch 
onvoldoende of niet ondersteunt. Zorg in dat 
geval in ieder geval dat de gemeente logt wie 
toegang tot het dossier heeft gehad. 

6 Als het vermoeden bestaat dat er sprake is 
van: 
- meer dan één hulpvraag in het sociaal 

domein, of 
- een hulpvraag in het sociaal domein én 

een hulpvraag uit een aanpalend 
domein  

dan kan de toeleider in overleg met de 
inwoner een onderzoek doen naar: (zie 
hieronder 6 a t/m e)  
 

Het uitgangspunt is dat enkelvoudige 
hulpvragen, ook enkelvoudig worden 
afgehandeld.  
 
Maar bij (het vermoeden van) meer dan één 
hulpvraag in het sociaal domein en het 
vermoeden dat deze hulpvragen met elkaar 
samenhangen, kan de gemeente een nader 
onderzoek doen. Dit geldt ook bij het 
vermoeden van één hulpvraag uit het sociaal 
domein en één hulpvraag uit een aanpalend 
domein. 
 
Van een vermoeden is sprake als uit het 
gesprek blijkt dat er meer dan een hulpvraag 
zou kunnen zijn, dan wel is. De aard van de 
problematiek kan ook zo zijn dat er sprake is 
van meervoudige problematiek (verward 
gedrag, stressvol, schulden). Het onderzoek is 
dan noodzakelijk om dit vermoeden te 
bevestigen. 

6a welke problemen er nu spelen Hoe blijkt tijdens het gesprek van de inwoner 
of het onderzoek dat er (mogelijk) sprake is 
van meer dan een hulpvraag in het sociaal 
domein? 

1. De inwoner geeft zelf aan dat hij (of zijn 
gezinsleden) problemen op meerdere 
domeinen ervaart.  

2. De hulpvraag kan betrekking hebben op 
problematiek die vaak samenhangt met 

 
8 01_onderzoek_gegevensverwerking_gemeente_zaanstad.pdf (autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/01_onderzoek_gegevensverwerking_gemeente_zaanstad.pdf
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andere problemen of de problematiek 
heeft effect op andere gezinsleden. 

3. De gemeente mag de cliënt ook altijd de 
vraag stellen of er, naast de hulpvraag 
waarvoor men komt, nog sprake is van 
andere hulpvragen en zo ja, daarover 
vervolgvragen stellen. Indien een inwoner 
zich bijvoorbeeld voor een 
bijstandsuitkering meldt, mag de 
gemeente bij de betrokkene informeren 
of er ook sprake is van schulden waar 
ondersteuning bij nodig is. Schulden 
komen relatief vaak voor bij mensen met 
inkomensproblematiek. Het is verder 
mogelijk dat de toeleider op basis van 
eigen waarneming vaststelt dat er 
mogelijk sprake is van meervoudige 
problematiek. Bijvoorbeeld vanwege 
duidelijk waarneembaar verward gedrag, 
zichtbare kenmerken van verwaarlozing 
van cliënt, zijn gezinsleden of zijn woning. 
In dergelijke situaties kan de betreffende 
medewerker namens het college in 
samenspraak met de betrokkene(n) 
onderzoeken of sprake is van 
problematiek op meerdere domeinen en 
of een gecoördineerde aanpak kan 
bijdragen aan de oplossing daarvan. 

De toeleider geeft uitleg en motiveert 
waarom hij bepaalde vragen stelt en waarom 
hij bepaalde domeinen en partijen bij het 
onderzoek en de gecoördineerde aanpak wil 
betrekken. 

NB: Als de inwoner of zijn gezinsleden 
aangeven dat er verder geen problemen 
spelen, of niet verder in het onderzoek 
betrokken willen worden, dan wordt het 
eventuele onderzoek beperkt tot wat de 
inwoner of zijn gezinsleden wenselijk achten. 
Dit geldt ook als er verschil van inzicht is 
tussen betrokkene(n) en de toeleider over de 
reikwijdte van het onderzoek. De toeleider 
mag dan vanzelfsprekend aangeven wat de 
consequenties kunnen zijn van een beperkte 
reikwijdte en proberen samen tot een 
oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is in 
deze situatie de wens van de inwoner leidend. 
Het onderzoek wordt dan beperkt tot de 
hulpvraag die de inwoner en mogelijk zijn 
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gezinsleden, zelf heeft en tot de domeinen die 
de inwoner in het onderzoek wil laten 
betrekken. 

Uitzondering: als de toeleider van mening is 
dat er een bedreigende situatie is voor de 
betrokkene zelf en/of zijn omgeving 
(vermoedens huiselijk 
geweld/kindermishandeling/vermoeden 
ernstige bedreiging ontwikkeling kind/ernstig 
nadeel). Maar alleen als er voldoende grond 
is, kan de toeleider tegen de wil van de 
inwoner toch actie ondernemen. De toeleider 
doet dit niet om de wil van de inwoner te 
omzeilen. Of de toeleider kan de casus 
doorverwijzen. 

6b welke hulp de inwoner nu al ontvangt uit 
het sociaal domein of de aanpalende 
domeinen 

Hiervoor mag de toeleider (laten) 
onderzoeken in dossiers van de sociaal 
domeinwetten welke problemen er nu 
spelen/welke hulp de inwoner nu al ontvangt. 

De toeleider mag ook onderzoek doen bij de 
aanpalende domeinen, als dat noodzakelijk is. 

Dit betekent concreet dat de toeleider in de 
geautomatiseerde systemen zelf 
onderzoekt/laat onderzoeken of de inwoner 
al hulp ontvangt en zo ja welke, of gegevens 
opvraagt bij medewerkers uit het sociaal 
domein. 

Ook kan de toeleider bij de aanpalende 
domeinen onderzoeken of de inwoner hulp 
ontvangt en zo ja welke hulp de inwoner 
ontvangt. 

Ga allereerst hierover in overleg met de 
inwoner. De verstrekkende partij heeft een 
eigen verantwoordelijkheid om gegevens te 
verstrekken. Dat betekent dat deze partij een 
eigen afweging maakt of zij de gevraagde 
gegevens verstrekt. Het kan zijn dat de 
verstrekkende partij eerst toestemming wil 
van de inwoner. Als de verstrekker geen 
gegevens wil overleggen, gaan partijen met 
elkaar in overleg. Misschien kom ze er samen 
uit dat een andere vraag, of minder gegevens 
wel acceptabel is. 
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NB: De toeleider doet het opvragen in overleg 
met de inwoner. 

De ontvangende partij moet vervolgens altijd 
onderzoeken welke gegeven hij ontvangt. Zijn 
deze gegevens noodzakelijk? Als deze 
gegevens niet noodzakelijk zijn, moet de 
ontvanger deze gegevens vernietigen, of 
terugsturen naar de verzender. 

6c welke hulp de inwoner in het verleden 
ontving t.b.v. de problemen die er nu 
spelen 

Hiervoor kan de toeleider zelf onderzoeken in 
de dossiers van de sociaal domeinwetten 
welke hulp de inwoner in het verleden heeft 
ontvangen. 

NB: De toeleider doet dit in overleg met de 
inwoner. 

6d welke hulp (diensten, afspraken, 
interventies) er nodig is 

De toeleider stelt in overleg met de inwoner 
vast welke hulp er nodig is. Daarbij is de 
hulpvraag leidend! Wat er precies nodig is, 
legt de toeleider vast.  

NB: Alles wat ter sprake is gekomen, maar 
wat géén betrekking heeft op de hulpvraag, 
legt de toeleider niet vast. 

De toeleider kan een plan van aanpak 
opstellen, maar dat is niet noodzakelijk. 

Het kan noodzakelijk zijn om een medisch 
adviseur te laten onderzoeken of er een 
medische noodzaak is voor een bepaalde 
voorziening. Het advies van de medisch 
adviseur bevat gezondheidsgegevens. Ervan 
uitgaande dat deze gegevens noodzakelijk zijn 
voor de besluitvorming, mag dit advies 
worden vastgelegd. 

6e of er sprake is van meervoudige 
problematiek en of daarvoor een 
gecoördineerde aanpak wenselijk is. 

Als de verschillende hulpvragen een 
onderliggende samenhang hebben is dan een 
gecoördineerde aanpak wenselijk? 

Ook dit overlegt de toeleider met de inwoner.  

Als coördinatie wenselijk is, dan moet er een 
coördinator worden aangewezen. De 
coördinator houdt een eigen dossier bij. 

Na het intakegesprek (waarschijnlijk 
meerdere gesprekken) bepalen de toeleider 
en de inwoner (die de uiteindelijke beslissing 
neemt!) samen de omvang van de hulpvragen 
bepalen zij de vervolgstappen. Zo is het 
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omslagpunt naar de hulpverlening ook 
duidelijk weergegeven. 

7 Casusoverleg: de toeleider kan in overleg 
met de inwoner een casusoverleg 
organiseren. 

 

Zie verder Casusoverleg, verder in dit 
document. 
Het casusoverleg kan zowel in de 
toeleidingsfase (door de toeleider) en tijdens 
de hulverleningsfase (door de coördinator).  

8 De gemeente beslist op de aanvraag en 
kent de voorziening(en) af, of toe. 

De gemeentelijke vakafdeling die beslist op de 
aanvraag ontvangt alleen die stukken die 
noodzakelijk zijn om een beslissing te nemen. 
Welke informatie is noodzakelijk om een 
besluit te maken? 
 
De gemeente mag (bijzondere) 
persoonsgegevens - zoals 
gezondheidsgegevens - verwerken ‘voor zover 
deze gegevens noodzakelijk zijn voor (…) de 
toeleiding naar, advisering over, bepaling van 
of het inzetten van een voorziening op het 
gebied van jeugdhulp’ (art. 7.4.0 Jeugdwet). 
De toeleider zorgt voor een dossier waarin 
alleen die informatie is opgenomen die van 
belang is voor de besluitvorming: een korte 
samenvatting, welke hulp wordt voorgesteld, 
de verwachte duur en de zwaarte van de hulp, 
maar ook procesvragen, zoals of er 
ondersteuning door een eigen netwerk en 
alternatieven voor hulp zijn besproken.  
Dus:  
- Geen uitgebreide gesprekverslagen,  
- Geen plannen van aanpak,  
- Geen (delen van) het dossiers 
- Geen behandelplannen 
- Geen evaluaties  
- Geen (complete) onderzoeksrapportages 

(inclusief diagnostiek) 
 
Deze informatie is niet noodzakelijk voor de 
gemeente om haar taak om een besluit te 
kunnen nemen, uit te voeren. 

9 De gemeente zorgt voor de financiële 
afwikkeling van de toekenning. 

Bij formele financiële controle controleert de 
gemeente:  
• de toepassing van het woonplaatsbeginsel  
• de vorm van jeugdhulp  
• of de aanbieder is gecontracteerd door de 
gemeente en of de gedeclareerde zorgvorm 
ook gecontracteerd is 
• of het gedeclareerde bedrag conform de 
inkoopovereenkomst of de 
subsidievoorwaarden is. 
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Kortom, voldoet de rekening aan de gemaakte 
afspraken en staat er op de rekening wat er 
mag en moet staan? 
 
Signalen uit de formele controle kunnen 
aanleiding zijn tot de inzet van een materiële 
controle.  
 

10 De beslissing op de aanvraag betekent het 
einde van de toeleidingsfase. 

Dit besluit is een besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er zijn 
gemeenten die er geen besluit van maken 
met een deugdelijke bezwaarclausule, maar 
desgevraagd moet de gemeente een 
beslissing nemen, waartegen de inwoner 
bezwaar kan maken. 

11 Het einde van de toeleidingsfase betekent 
het begin van de hulpverleningsfase. 

De hulpverlener is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en de organisatie van de 
hulpverlener is daarmee ook 
verwerkingsverantwoordelijke. 

Er zijn gemeenten die zelf hulpverleners in 
dienst hebben, die dus toeleidingstaken én 
hulpverleningstaken verrichten. Ook in dat 
geval zijn en blijven die toeleidings- en 
hulpverleningstaken en de toeleidings- en 
hulpverleningsdossiers gescheiden. Kortom, 
alles is precies zo ingericht dat de 
verschillende taken van elkaar zijn gescheiden 
en alleen de uitvoerders van die specifieke 
taak toegang hebben tot dat specifieke 
dossier(deel).  

12 Coördinatie Voor coördinatie is geen duidelijke grondslag 
in de huidige wetgeving. 
Hoofdregel is dat als de coördinatietaak wordt 
uitgevoerd door een toeleider, het 
gemeentelijk kader van toepassing is. 
Als de coördinatietaak wordt uitgevoerd door 
een hulpverlener is het hulpverleningskader 
van toepassing. 

De coördinator houdt in de gaten dat de 
toegekende voorzieningen ook worden 
geleverd. Dat kan bilateraal, of via het 
casusoverleg. 

Het kan voorkomen dat de coördinator 
constateert dat de hulpverlening moet 
worden aangepast. De coördinator overlegt 
dit eerst met de inwoner. Als de inwoner ook 
van mening is dat de hulpverlening moet 
worden aangepast, dan wel dat er nieuwe 
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hulp noodzakelijk is, dan roept de coördinator 
een casusoverleg bijeen, of hij bespreekt dit 
bilateraal met de betrokken hulpverlener. 

13 Mocht tijdens de hulpverleningsfase 
blijken dat het eventuele plan van aanpak 
moet worden aangepast, dat er iets moet 
worden gewijzigd in de verleende hulp 
(diensten, afspraken, interventies), dan 
moet de inwoner weer in overleg met een 
toeleider en moet worden onderzocht, wat 
noodzakelijk is. 

Dat betekent terug naar onderdeel 6. Er is 
op dat moment weer sprake van een 
toeleidingsfase! 

Het kan voorkomen dat de hulpverlener 
constateert dat de hulpverlening moet 
worden aangepast. De hulpverlener overlegt 
dit met de inwoner. Als de inwoner ook van 
mening is dat de hulpverlening moet worden 
aangepast, dan wel dat er nieuwe hulp 
noodzakelijk is, dan is er weer sprake van een 
toeleidingsfase waarin de toeleiding naar de 
aangepaste/nieuwe hulp wordt onderzocht 
en er daarop wordt beslist.  

Als er sprake is van een nieuwe hulpvraag, 
maakt de toeleider een nieuw dossier aan.  

Het kan zijn dat de hulpverlener ook de 
toeleiding doet. Dat is geen probleem. De 
professional maakt wel aan de inwoner 
duidelijk welke pet hij op heeft: die van de 
toeleider of de hulpverlener. 

14 Herindicatie 
Na afloop van de periode dat een bepaalde 
voorziening is toegekend, kan de inwoner 
een melding hiervan doen, of de betrokken 
hulpverlener een signaal afgeven dat de 
voorziening moet worden verlengd. De 
gemeente moet dan weer een besluit 
nemen.  
Dat betekent hier terug naar onderdeel 6. 
Er is op dat moment weer sprake van een 
toeleidingsfase. 

Als er een coördinator is, zal deze het 
voortouw nemen. 
Als er geen coördinator is, zal de hulpverlener 
dit met de inwoner bespreken. Als de inwoner 
ook van mening is dat de hulpverlening moet 
worden verlengd, dan wordt er wederom een 
toeleidingsproces gestart. 

 De volgende twee onderwerpen staan 
eigenlijk los van deze training. Het zijn 
weliswaar andere processtappen, maar ze 
hebben er wel een lijntje mee. Daarom 
bespreken we deze kort. 

 

15 De toeleider ontvangt een melding van een 
hulpverlener die al hulp verleent aan de 
inwoner. 

De toeleider moet een afweging maken wat 
er aan de hand is.  
- Heeft de hulpverlener de melding 

besproken met de inwoner?  
Zo niet, waarom niet?  
Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? 

- Is de inwoner akkoord met een nader 
onderzoek naar eventuele hulpvragen? 
Zo niet, waarom niet? 

- Is er sprake van een situatie dat de 
inwoner een gevaar is voor zichzelf en/of 
zijn omgeving? 
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- Is er sprake van voortdurende of 
terugkerende problematiek? 

- Heeft de inwoner geen inzicht, waardoor 
de situatie verergert? 

- Zou een gecoördineerde aanpak kunnen 
bijdragen aan het oplossen of 
verminderen van de problemen? 

Op grond van de antwoorden op 
bovenstaande vragen: 
- Kan de toeleider de inwoner uitnodigen 

voor een gesprek. 
- Als een inwoner wil, dan ga je door met 

het vrijwillig kader. 

- Als de inwoner niet wil meewerken, dan is 
op dit moment de ruimte om iets te doen 
beperkt. 

- Start de toeleider een onderzoek. Zie 
verder onder 6. Als er sprake is van 
ernstige problematiek, dan bepaalt de 
toeleider vooral in welke mate de 
inwoner wordt geholpen, 

- Kan de zaak worden doorverwezen naar 
Veilig Thuis of het ZVH.  

- Of dat de melder een melding doet bij VT.  

16  De toeleider ontvangt een melding van een 
bezorgde inwoner. 

Triage, 4 opties: 
1. Niet-acuut; 
2. Acuut; 
3. Wvggz, of 
4. Veilig Thuis  
 
Als de melding niet acuut is, dan weer 4 
opties: 
1. Doorgeleiden naar bemoeizorg 
2. Doorgeleiden naar eigen behandelaar 
3. Doorgeleiden naar wijkteam 

4. Doorgeleiden naar andere passende 
instantie voor ondersteuning of toeleiding 
naar ondersteuning 

 
Zie verder handreiking niet acuut: Handreiking 
meld- en adviespunten niet-acuut 
(ggdghor.nl) 

 

 

  

https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2022/06/Handreiking-meld-en-adviespunten-niet-acuut-juni-2022.pdf
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2022/06/Handreiking-meld-en-adviespunten-niet-acuut-juni-2022.pdf
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2022/06/Handreiking-meld-en-adviespunten-niet-acuut-juni-2022.pdf
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Het casusoverleg tijdens de toeleidingsfase 

Tijdens de toeleidingsfase kan het nodig zijn een casusoverleg met alle betrokken partijen te houden. 

De toeleider kan om twee redenen een casusoverleg organiseren: 

1. Consultatie: overleg met de teamleden om uit te zoeken wie deze casus gaat oppakken en/of wat 
er met deze casus moet gebeuren. Het casusoverleg kan hier meestal anoniem plaatsvinden. 

2. Afstemming: 

• Een beter begrip van de situatie en de achterliggende problematiek. 

• Een beter begrip krijgen van de (on)mogelijkheden van de deelnemende partijen; 

• Een goede match tussen expertise van medewerkers en hulpvraag van betrokkene(n). 

• Bepalen of er daadwerkelijk samenhang tussen de verschillende hulpvragen is en zo ja, of een 
gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek zou helpen en tot een gecoördineerde 
aanpak te komen. 

De toeleider organiseert het afstemmende casusoverleg in overleg met de inwoner. De inwoner is 
daarbij aanwezig, tenzij... Als de inwoner niet aanwezig is, moet de toeleider motiveren waarom de 
inwoner er niet bij is.  

Een casusoverleg is altijd een overleg op maat: uitsluitend die partijen die noodzakelijk zijn voor de 
(eventuele) gecoördineerde aanpak nemen eraan deel. Dit kunnen zowel reeds betrokken partijen zijn, 
als partijen van wie wordt verwacht dat zij een bijdrage kunnen leveren. Tijdens een casusoverleg 
bespreken betrokken professionals, bij voorkeur in aanwezigheid van de inwoner en zijn gezinsleden, 
de verschillende aspecten van de problemen van de inwoner en zijn gezinsleden. 

Tijdens een casusoverleg kunnen meerdere partijen persoonsgegevens met elkaar uitwisselen. Ook bij 
het casusoverleg geldt het uitgangspunt dat onnodige verspreiding en verwerking van 
persoonsgegevens zoveel mogelijk wordt voorkomen.  

Een deelnemer aan het casusoverleg verwerkt persoonsgegevens uit het casusoverleg slechts verder: 

• indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de eigen taken van deze partij in 
het kader van de gecoördineerde aanpak die voorkomt uit of onderwerp was van het casusoverleg 

• indien de partij die de gegevens heeft verstrekt daarmee instemt; 

• voor zover het gegevens over gezondheid of gegevens van strafrechtelijke aard betreffen, 
uitsluitend indien hij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift bevoegd is. 

De afspraken uit het casusoverleg mogen wel verspreid worden onder de deelnemers aan het 
casusoverleg, maar niet de details van wat er is besproken en zeker geen volledig gespreksverslag of 
de uitgebreide notulen van de bijeenkomst.  
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Coördinatie 
Indien na afloop van het toeleidindingsonderzoek blijkt dat er sprake is van meer dan één hulpvraag 
en dat er sprake is van samenhang tussen de geconstateerde problemen, dan overlegt de toeleider 
met de inwoner of de casus zich leent voor een gecoördineerde aanpak. Als de toeleider en de inwoner 
van mening zijn dat een gecoördineerde aanpak noodzakelijk is, dan wijst de gemeente een 
coördinator aan. De coördinator kan een wijkteammedewerker zijn, of een hulpverlener. 
De gemeente kan afzien van het aanwijzen van een coördinator als de problematiek heel licht is, of als 
de inwoner en/of diens vertegenwoordigers aangeven dat een van hen, of een mantelzorger, de 
coördinerende taken op zich neemt. 

De coördinator zorgt in ieder geval voor:  

• De voortgang van de gecoördineerde aanpak 

• De afstemming tussen de betrokken partijen, de gemeente en de inwoners 

• Het - eventueel - bijstellen van de gecoördineerde aanpak in overleg met de gemeente, de 
betrokken partijen en de inwoner 

• Het - indien nodig - bijeenroepen van betrokken partijen en de inwoners voor een casusoverleg 

• Het bijhouden van een coördinatiedossier (is dus een apart dossier) 

• Het op de hoogte stellen van de gemeente, indien de coördinator signaleert dat de 
gecoördineerde aanpak kan of moet worden beëindigd, of de coördinator zijn taak niet meer 
naar behoren kan uitvoeren.  

De coördinator maakt een eigen coördinatiedossier aan. Dit dossier staat los van de toeleidings- en 

hulpverleningsdossier, of is een apart onderdeel van dit dossier (er moet een schot tussen staan). Ook 

voor de coördinatie geldt moet worden voorkomen dat onnodig gegevens worden verzameld en 

gedeeld. Er kan geen sprake zijn van een structurele uitwisseling van gegevens. Dat betekent dat per 

casus wordt bepaald welke gegevens moeten worden verwerkt. Dat kan dus zeer sterk uiteenlopen. 

De regeling is erop gericht dat de verwerking van gegevens beperkt blijft tot dat wat noodzakelijk is in 

een bepaalde stap van het proces. Dit betekent bijvoorbeeld dat gegevens uit de onderzoeksfase niet 

automatisch doorschuiven naar de coördinatiefase. Per fase is de verstrekking van gegevens beperkt 

tot wat noodzakelijk is om tot een goed onderzoek en een goede uitvoering van een gecoördineerde 

aanpak te komen. 

Indien de coördinator toeleidende en/of hulpverlenende taken heeft m.b.t. de inwoner, moeten deze 
taken strikt gescheiden uitgevoerd worden (dit is zeker relevant indien het wijkteam een groot deel 
van de gemeentelijke taken op zich neemt!). 

Meestal treedt (een vertegenwoordiger van) een van de betrokken partijen waar het zwaartepunt van 
de problematiek ligt op als coördinator, bijvoorbeeld een wijkteam-medewerker (namens het college), 
of een procesregisseur in het zorg- en veiligheidshuis. 
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Kortom …….. 

 

Op de vraag ‘Mag ik deze gegevens delen? (‘Mag dit van de AVG?’), ga je eerst kijken wat er precies 

gebeurt. 

 

Dus: 

1. Wat is je taak? Is hier sprake van toeleiding, hulpverlening, coördinatie? 

2. Wat is het doel? Wat wil je bereiken in dit specifieke geval? 

3. Is het voor de uitvoering van deze taak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken? Kan 

het ook op en andere manier? 

4. Als het noodzakelijk is, kan het dan ook met minder gegevens? 

5. Twijfel je nog steeds over de gegevensverwerking? Overleg dan met collega’s. 

6. Leg vast wat je doet. En doe dat zeker als je van de bestaande regels afwijkt. Zo kun je altijd 

verantwoorden wat je hebt gedaan. 

7. Leg alleen feiten vast, geen aannames, vermoedens, etc. 
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Opdracht 
 

Wat kun je morgen al doen? 

 

Leer afdelingen dataminimalisatie toe te passen: veel minder werk. Voordelen: 

- Heel veel minder werk 

- Minder verplichtingen (informatieplicht, actualiseren, archiveren, vernietigen) 

 

Verzamel de grote lekken van de afgelopen periode/uit gemeente en regio en benoem de gevolgen. 

 

Maak concrete, werkbare handreikingen, laat die (bestuurlijk/MT) vaststellen. 

 

Organiseer (structureel) training/instructie tijdens afdelingsoverleg. 

Pak daarbij (bijvoorbeeld) casussen op en laat daarbij iemand door de bril van betrokkene meekijken. 

 

Laat afdelingen/teams self assessments uitvoeren en neem die mee in een inschatting 

volwassenheidsmodel. 

 

Overweeg audit voor deel van of de hele organisatie. Output via FG. 

 

Omschrijf qua privacy de rollen/verantwoordelijkheden en bijpassende functionarissen in je 

organisatie en benoem die expliciet. Laat dit ook vaststellen (directie/MT). 
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Risico's en maatregelen rondom gegevensdelingen in het sociaal 

domein  
 

Risico's t.a.v. verwerking van persoonsgegevens als de toeleidingstaken door de eigen 

gemeentelijke organisatie worden uitgevoerd 
- Wijkteammedewerkers kunnen onnodig of bovenmatig persoonsgegevens verwerken bij de 

uitvoering van de toeleidingstaken waardoor de privacy van inwoners niet kan worden 
gegarandeerd. De gemeente kan, als verwerkingsverantwoordelijke, hiervoor dan aansprakelijk 
worden gesteld. 

- Het is niet altijd duidelijk op welk moment de toeleider gegevens van de hulpvragende inwoner 
moet gaan verwerken. 
 

Maatregelen 

Zorg dat medewerkers weten welke taak zij uitvoeren: toeleiding, regie en/of hulpverlening. Geef 
daarbij aan wat de verschillende wettelijke kaders zijn. Zorg concreet voor een werkproces, zodat de 
professionals stap voor stap weten welke taak zij uitvoeren en wat zij moeten en kunnen doen. 

Risico’s t.a.v. verwerking van persoonsgegevens als de toeleidingstaken geheel of 

gedeeltelijk door een externe organisatie worden uitgevoerd 
1. Medewerkers weten niet goed wanneer zij welke taak uitvoeren. Hierdoor kunnen zij de 

verkeerde, of te veel of te weinig persoonsgegevens verwerken.  
2. Hulpverleners zijn van mening dat hun juridisch kader geldt (waaronder het beroepsgeheim) 

geldt als zij toeleidingstaken uitvoeren. Dat kan betekenen dat zij te weinig gegevens delen met 
de gemeente, waardoor het toeleidingsdossier niet volledig is en de gemeente een besluit neemt 
op grond van onvolledige gegevens;  

3. De toeleidende externe partij is van mening dat zij verantwoordelijk is voor de verwerking van 
persoonsgegevens bij de uitvoering van de toeleidingstaak. Hierdoor kunnen de gegevens uit het 
toeleidingsdossier en het hulpverleningsdossier in één dossier terecht komen. Dit kan o.a. leiden 
tot problemen bij inzageverzoeken.   

4. Wijkteammedewerkers kunnen onnodig of bovenmatig persoonsgegevens verwerken bij de 
uitvoering van de toeleidingstaken waardoor de privacy van inwoners niet kan worden 
gegarandeerd. De gemeente kan, als verwerkingsverantwoordelijke, hiervoor dan aansprakelijk 
worden gesteld.  

5. De toegang tot dossiers is onvoldoende geregeld, of deze autorisaties lopen achter op de 
personele wijzigingen, waardoor niet alle medewerkers voldoende bevoegd en/of geautoriseerd 
zijn voor de taken die zij uitvoeren en de daarbij behorende gegevensverwerkingen. Hierdoor 
hebben (oud-) medewerkers toegang tot dossiers waar zij geen toegang tot mogen hebben.  

6. De externe partner beveiligt (gevoelige) persoonsgegevens onvoldoende en niet geheel conform 
de beveiligingsvoorschriften die de gemeente hanteert (BIO), waardoor onbevoegden toegang 
kunnen hebben tot de gegevens van de inwoners en de privacy van burgers niet is gegarandeerd. 
De gemeente kan dan aansprakelijk gesteld worden voor het handelen van de contractpartner.  
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Algemeen 
 
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2018 verklaard dat gemeenten een zorgplicht hebben voor 
organisaties die namens de gemeente de toeleiding naar de sociale domeinwetten verzorgen. Dat 
betekent dat gemeenten maatregelen moeten treffen waarmee wordt geborgd dat wijkteamleden 
bij de verwerking van persoonsgegevens (aan de hand van de ZRM) niet meer gegevens verwerken 
dan noodzakelijk. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van opleidingen en het opstellen van 
handreikingen voor professionals. 
 

Maatregelen 

1. Zorg dat medewerkers weten welke taak zij uitvoeren: toeleiding, regie en/of hulpverlening. De 
taak bepaalt welk juridisch kader van toepassing is - niet de functie van iemand – en wat 
noodzakelijk is om te doen.   

2. Zorg er voor dat de toeleidings-, hulpverlenings- en coördinatiedossiers gescheiden zijn. Zorg dat 
in de toeleidingsdossiers alleen die gegevens zitten die noodzakelijk zijn voor de besluitvorming.  

3. Geef aan wat de verschillende wettelijke kaders zijn. Zorg concreet voor een werkproces, zodat de 
professionals stap voor stap weten welke taak zij uitvoeren.  

4. Het college van B&W is verwerkersverantwoordelijke voor de gegevensverwerking die voortvloeit 
uit de toeleidingstaak.  

5. Maak als gemeente vooraf goede contractuele afspraken met de derde partij die de 
toeleidingstaken uitvoert t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens voor het geval dat de 
contractpartner wijzigt als gevolg van faillissement, of overname. Zowel in de hoofdovereenkomst 
als in de verwerkersovereenkomst. Dit voorkomt onduidelijkheid over wat er met 
persoonsgegevens bij de contractpartner moet gebeuren en op welke wijze gegevens 
overgedragen dienen te worden naar de nieuwe contractpartner/gemeente. De gemeente moet 
ook goede afspraken maken over dossiervorming, beveiliging, en melden datalekken.  

6. Maak werkprocessen. Leg hierin vast wat de verschillende taken zijn en wat er gebeurt t.a.v. de 
verwerking van persoonsgegevens. De hulpvraag bepaalt de omvang van de gegevensverwerking. 
Analyseer regelmatig hoe medewerkers omgaan met de toegang tot/het opvragen van gegevens, 
bijvoorbeeld op basis van log-gegevens en neem aanvullende maatregelen als medewerkers 
structureel meer gegevens inzien dan noodzakelijk. + autorisaties!  

7. Maak de verwerking van persoonsgegevens ook bespreekbaar bij werkoverleggen/intervisie 
overleggen. Zorg er voor dat de werkinstructies op gezette tijden worden geëvalueerd.  

8. Zorg voor een goede mandaatregeling, in die zin dat (interne en externe) medewerkers de juiste 
bevoegdheden hebben zijn de taken die zij uitvoeren en zorg dat deze mandateringsregeling 
actueel blijft. Zorg er dus o.a. voor dat de mandatering van medewerkers die uit dienst zijn, of 
andere taken gaan verrichten wordt ingetrokken/gewijzigd.  

9. Maak beveiliging een onderdeel van de aanbesteding. Controleer bij de verwerker hoe de 
beveiliging is geborgd. Zie ook 3.  

10. Maak ook goede samenwerkingsafspraken met ketenpartners. Leg deze afspraken vast in een 
convenant, of privacyreglement.  
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Wams 
 

De Wams zal op z’n vroegst op 1 januari 2024 van kracht worden. 

De Wams geeft geen grondslag voor een gedwongen kader, vroegsignalering en geeft de gemeente 

geen extra bevoegdheden. 

De Wams geeft gemeenten een grondslag om: 

1. onderzoek te doen de aard van de problematiek (welke problemen spelen er nu, welke hulp 

ontvangt de inwoner nu, welke hulp ontving de inwoner in het verleden, welke hulp is er nodig, is 

er een mogelijke samenhang tussen de verschillende hulpvragen en is een gecoördineerde 

aanpak wenselijk) 

2. te komen tot ene gecoördineerde aanpak en 

3. om daarvoor persoonsgegevens te mogen verwerken en ook te hergebruiken. 

De Wams regelt ook het instellen van een meldpunt niet-acuut (is al overal geregeld) + een wettelijke 

grondslag daarvoor.  

 

De Wams gaat uit van een ‘verplichte’ gegevensverstrekking aan gemeenten: gemeenten moeten de 

noodzaak aantonen, verstrekkende partijen moeten beoordelen of de gemeente deze noodzaak 

heeft aangetoond. 

De Wams betekent nog steeds dat gemeenten zorgvuldig moeten handelen. Hoe meer gemeenten 

zich voorbereiden op de Wams, hoe minder zij straks hoeven te doen bij de daadwerkelijke start van 

de Wams. 

 

NB: De Raad van State vroeg zich af of de gemeenten wel de expertise in huis hebben om uitvoering 

te geven aan de Wams ………  
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Hoe kunnen gemeenten en andere partijen het casusoverleg zo 

privacyvriendelijk laten verlopen? 
 

Denk voorafgaand aan het casusoverleg na over de volgende vragen en onderneem indien zaken 

onvoldoende duidelijk zijn actie.  

• Wie zijn de deelnemende partijen? 

• Zijn er afspraken gemaakt over de deelname aan de overlegtafel? 

• Wordt voor elke casusbespreking opnieuw bekeken of een partij aanwezig moet zijn? 

• Zijn de betrokkenen zelf betrokken als de casus wordt besproken bij de overlegtafel?  

• Zijn er duidelijke criteria wanneer / hoe een inwoner op een overlegtafel aan de orde komt?  

• Wat wordt er vastgelegd n.a.v. het overleg en met wie wordt dat gedeeld? Zijn hier afspraken 

over gemaakt?  

• Zijn er afspraken vastgelegd in de vorm van een convenant (of iets dergelijks)?  

• Zo ja, worden deze afspraken ook geëvalueerd?  

• Is er een DPIA op de samenwerking uitgevoerd?  
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Casussen / scenario’s  
 

Hier worden twee scenario’s geschetst die tijdens de opleiding gebruikt kunnen worden om de 

cursisten de theorie toe te laten passen op een praktijkvoorbeeld. In deze scenario’s komen 

verschillende aspecten rondom gegevensdeling in het sociaal domein naar voren. Aan de hand van 

vragen kunnen de cursisten met elkaar bepalen wat er wel of niet mogelijk is. De trainer kan de 

scenario’s naar wens aanpassen, waardoor weer andere uitkomsten mogelijk zijn.  

Het doel van deze werkwijze is niet alleen het in de praktijk brengen van de theorie, maar vooral ook 

om het belang aan te tonen van het stellen van de juiste vragen om tot een oplossing te komen. Een 

overzicht van deze vragen wordt hieronder toegevoegd. Ook kan tijdens deze bespreking steeds de 

verbinding worden gelegd met het procesoverzicht dat in deze opleiding is opgenomen (zie onder 

‘toeleidingsproces’). Door scherp te krijgen waar we ons in het proces bevinden en welke taak er op 

dat moment wordt uitgevoerd, wordt vaak ook duidelijk wat de mogelijkheden zijn op dat moment. 

Op deze manier kunnen cursisten leren om op een gestructureerde wijze aan de slag te gaan met 

vraagstukken rondom gegevensdelingen in het sociaal domein.  

 

Scenario 1 
Je komt bij een keukentafelgesprek voor huishoudelijke ondersteuning. De inwoner heeft hier zelf 

om gevraagd. Tijdens het gesprek merk je dat het huis inderdaad rommelig en vies is. Maar ook 

constateer je dat er jonge, onverzorgde kinderen rondrennen die eigenlijk op school hadden moeten 

zitten.   

➔ Wat bespreek je met deze inwoner? 

➔ Wat zijn je opties als de inwoner niet geïnteresseerd is in andere ondersteuning dan de 

aangevraagde ondersteuning?  

➔ Mag je onderzoek doen naar de schoolgang van de kinderen? 

➔ Mag je deze casus bespreken met collega’s?   

➔ Hoe kun je aan goede dossiervorming gaan doen, welke schotten breng je aan? 

➔ Wat zijn mogelijke risico’s in dit scenario? En hoe kun je die voorkomen?  

➔ Stel deze casus vindt plaats in jouw organisatie, zou je dan voldoende ondersteuning 

hebben? Weet je precies waar je dan terecht kunt?   

 

Scenario 2 
Een moeder trekt bij de gemeente aan de bel m.b.t. een verzoek om een uitkering. Het proces 

hiervoor gaat lopen. Tegelijkertijd heeft de moeder ook ondersteuning bij de opvoeding van haar 

minderjarige kind vanuit Jeugdzorg. Dit resulteert uiteindelijk in twee tegenstrijdige adviezen die de 

moeder krijgt. Vanuit de Participatiewet wordt er namelijk een traject gestart om de moeder weer 

aan het werk te krijgen. Maar vanuit Jeugdzorg was juist geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te 

blijven, omdat dat beter is voor de problematiek van haar minderjarige kind. 

➔ Hoe hadden beide medewerkers kunnen weten dat er tegenstrijdige adviezen zijn gegeven 

richting de moeder?  

➔ Zou dit een mooie casus kunnen zijn voor een casusoverleg?  

➔ Wie zouden er dan aan tafel mogen komen?  
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➔ Welke hulpvraag gaat hier leidend zijn en wat is daarvan het gevolg voor de andere 

hulpvraag?  

➔ Hoe kan er zo beperkt mogelijk informatieuitwisseling plaatsvinden tussen beide 

consulenten? Wie moet wat weten? En waar kun je een grens trekken?  

➔ Wat zijn mogelijke risico’s in dit scenario? Hoe kun je die voorkomen?  
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Kernboodschap 

Ondersteunende vragen bij het bespreken van deze scenario’s en meer in het 

algemeen bij het oplossen van vraagstukken rondom gegevensdelingen: 
Hieronder volgt een (niet limitatieve) lijst met vragen die kunnen worden gesteld bij het bespreken 

van de hierboven geschetste scenario’s en meer in het algemeen bij het oplossen van vraagstukken 

rondom gegevensdelingen.  

• Niet de organisatie, maar de taak staat centraal, dus: 

• Welke taak voer ik uit? 

• Welke taak voert de ander uit? 

• Bepaal op grond van de eigen taak, het juridisch kader. Toeleiding is een gemeentelijke taak, 

hulpverlening is een taak van de hulpverlener.  

• Is het helder wat de hulpvraag is? 

• Zo ja, is er sprake van meer dan een hulpvraag? 

• Zo ja, is er samenhang tussen problematieken bij betrokkene die maakt dat 

samenwerking/afstemming/gegevensdeling noodzakelijk is om de hulpvraag op te lossen? 

• Zo ja, dan is er sprake van meervoudige problematiek. 

• Is het noodzakelijk voor de goede uitvoering van mijn eigen taak dat ik gegevens verstrek aan 

een ander en waarom/met welk doel? 

• Is het noodzakelijk voor de goede uitvoering van mijn eigen taak dat ik gegevens ontvang van een 

ander en waarom/met welk doel? 

• Past het bij de goede uitvoering van specifieke taak om persoonsgegevens te delen? Wanneer 

wel, wanneer niet en waarom? 

• Met welke partijen is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen? 

• Is er een werkproces voor de gegevensdeling? 

• Zijn er specifieke bepalingen die uitwisseling van persoonsgegevens in de weg staan, 

voorwaarden stellen aan die uitwisseling, of juist mogelijk maken? 

• Brengt de verwerking van de persoonsgegevens risico’s voor de betrokkene met zich mee en 

kunnen we die beperken? 

• Hoe wegen we de risico’s voor betrokkene tegenover het belang van delen? 

• Zijn er op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over de gegevensdeling? (Let op: deze - 

bestuurlijke - afspraken zijn geen grondslag voor gegevensdeling!) 

 


