
LEERTUIN PRIVACY EN 

GEGEVENSUITWISSELING
JEUGDREGIO NOORD MIDDEN DRENTHE



WELKOM



PROGRAMMA

 Actuele stand van 

zaken rondom 

privacy en 

gegevensuitwisseling 

 Informatie over de 

Leertuin

 Voorbeelden uit de 

praktijk

 In gesprek

 Tegen 16.30 afsluiting



‘PRIVACY IN DE KETEN’

Mr J.J.A. van Boven

VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau

Arnhem



Angst delen gegevens

• ik heb een vertrouwensrelatie

• daar zit mijn cliënt niet op te wachten 

• als ik gegevens deel, ben ik mijn cliënt kwijt

• mijn beroepsgeheim verzet zich tegen delen gegevens



Angst delen gegevens

• Ik kan alleen gegevens delen na schriftelijk toestemming van de cliënt

• Ik mag alleen gegevens delen binnen mijn eigen discipline

• Voor je het weet sta ik voor de rechter!



NIEUWE KADER

 Architecten: Europees Hof Rechten van de Mens Straatsburg

 Aannemers: Visie overheid:

• Ministerie  V&J: 

- Nazorg ex-gedetineerden

- Doorontwikkeling Veiligheidshuizen

• Ministerie VWS en V&J:

- Kinderen Veilig plan aanpak kindermishandeling 2012-16

- Wet meldcode huiselijk geweld kindermishandeling

- Wetsvoorstel nieuwe Jeugdwet

- CJG’s

• Passend onderwijs



‘KAMER 1 NORMALE JURIDISCHE LEVEN’

• - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

- Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 

- Wet Politiegegevens / Aanwijzing verstrekking strafrecht.

gegevens

• ALGEMEEN uitgewerkt in: 

- Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

• BASIS = Grondwet art.10 en 11: 

iedereen heeft recht op de bescherming van zijn 
persoonlijke levenssfeer en onaantastbaarheid lichaam



GANG

Wet publieke gezondheid: 

schatten verhouding tussen draaglast en 

draagkracht jeugdige én het gezin waartoe hij 

behoort 

Verwijsindex risicojongeren

Wettelijke bepalingen waardoor 

gemeenten regie-verantwoordelijk zijn 

voor zorg aan sociaal kwetsbare burger



‘KAMER 2 BIJZONDERE JURIDISCHE LEVEN’

Handreiking gegevensuitwisseling in het 

kader van bemoeizorg

 Instrument ‘Samenwerken in de Jeugdketen’

• Maar blijf kijken naar de regels uit de ‘tas’ van 

het ‘normale juridische leven’



Paradigmawijzigingen

Uit de eigen discipline: gegevens delen met degenen die 

betrokken zijn bij de zorg

Aandacht verschuiven naar een vroeger stadium, nl. daar 

waar er zorgen zijn 

Niets doen is ook een keuze, waar men ook verantwoordelijk 

voor is !



+ BIJZONDERE LEVEN 2

• Art 31: Wbp

Gegevens vastleggen ogv eigen waarneming 

zonder betrokkene op de hoogte te stellen

• Art 43: geen informatie; toestemming; inzage

- voorkoming strafbare feiten

- belang bescherming van betrokkene

- belang rechten en vrijheden van 

anderen 



PIJLERS WBP (‘normale leven’)

• verwerken gegevens met toestemming 

betrokkene

• extra eisen aan verwerken gevoelige 

gegevens

• recht te weten wat er waar vastligt en wat 

wordt uitgewisseld tussen wie =

‘transparantie-beginsel’



LEEFTIJDSCATEGORIEËN

• 0 T/M 11 JAAR

ouders

• 12 T/M 15 JAAR

ouders en kind

• 16 JAAR 

‘kind’



‘JURIDISCH ZWITSERS ZAKMES’:

principes

 Subsidiariteit:

de minst ingrijpende maatregel

Proportionaliteit

is er een verhouding tussen de maatregel en 

het doel

Doelmatigheid

is de meest geschikte maatregel getroffen?



Pijlers onder de Leertuin

• Domein-overstijgend gegevens delen

• Gegevens delen tussen professionals die bij de verschillende 

gezinsleden zijn betrokken

• Vroegsignalering en preventie

• Van toestemming naar transparantie



Spinneweb





Veilige Haven

www.veilige-haven.com

https://www.facebook.com/VeiligeHavenKMHG.



LEERTUIN PRIVACY EN 

GEGEVENSUITWISSELING
NAAR EEN HANDELINGSKADER INFORMATIE DELEN





AANSLUITEN OP GENERIEKE GRONDSLAG

Maatschappelijke 
opgave

Juridisch kader

Grondslag Samenwerken 
Zorg en Veiligheid

Specifiek 
Aansluitdocument

Casusoverleg X 

Bijlage met ontwikkelplan



SYSTEEMVERANTWOORDELIJKHEID

• Burgemeester en wethouders worden voor de 
jeugdzorg systeemverantwoordelijk (Wallage)

– Gaat dus over de inrichting van het systeem

• Een college B&W kan het niet uit leggen als 
inspectie of ombudsman opnieuw constateert: dat 
iedere instantie of functionaris hun taak hebben uitgevoerd, maar dat 
helaas van effectieve aanpak geen sprake was 



BEGELEIDINGSCOMMISSIE

 Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek - Hoogleraar Familie- en Jeugdrecht (Voorzitter)

 Mw. A.M. Demmers - van der Geest - Korpschef Zeeland

 Mw. drs. E.M. ten Hoorn Boer - Directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing

 Prof. dr. F. Lamers-Winkelman - Bijzonder hoogleraar preventie- en hulpverlening 
inzake kindermishandeling VU

 Prof. dr. M. Noordegraaf - Hoogleraar Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht

 Mw. Mr. C.A. Nooy - HOvJ Den Haag

 Vacature - Burgemeester 

 Prof. dr. J.Wolf - Hoogleraar maatschappelijke zorg Radboud Universiteit



ORGANISATIEGEBIEDEN ONTWIKKELPLAN

ORGANISATIE

Doelen

Verantwoordelijkheid

 Rollen/taken

 Team

WERKPROCES
 Melding

 Triage

 Verrijken

 Beoordelen

 Plan(nen)

 Uitvoeren

 Monitoren/dossiervorming



ORGANISATIEGEBIEDEN

PROFESSIONALITEIT

 Kennis/vaardigheden/houding

 Methodieken

 Betrekken cliënt/rechten cliënt

EFFECTEN

 (Maatschappelijk) 

doelbereik

 Participatie/tevredenheid 

cliënt



ADOPTIE VAN VERNIEUWINGEN



Determinanten

Interventie

Professionals

Organisatie

Context

Strategieën Fasen

Verspreiding

Adoptie

Invoering

Borging



DOELEN EN RESULTATEN LEERTUIN

DOELEN

 Komen tot eenduidige 

interpretatie wet- en 

regelgeving en ontschotte

informatie uitwisseling

 Realiseren generiek juridisch 

kader aan hand waarvan 

professionals gegevens over 

hun cliënten kunnen delen

RESULTATEN

 Beter afgestemde zorg en -
indien nodig - justitiële 
interventies

 Eén handelswijze voor alle 
partijen en 
samenwerkingsverbanden

 Gedragen privacy protocol



Werkconferentie met 
partners

• Draagvlak voor leertuin

Bestuurlijke 
startconferentie (14 
jan. 12.00 - 14.30)

• Commitment van 
lokaal bestuur

Hoorcollege 
professionals (28 jan. 
14.00 – 16.30) 

• Overdracht kennis en 
leercondities

Werkcolleges 

• Aan hand eigen 
casuïstiek kennis 
toepassen

Action Learning

• Nieuwe werkwijze toe-
eigenen

Aansluiten op 
grondslag

• Leerresultaten 
omzetten in privacy 
protocol

ONDERDELEN LEERTUIN



“

”

DE PRAKTIJK IN 

NOORD MIDDEN DRENTHE



IN GESPREK



VRAGEN

 Wat is de huidige situatie rondom privacy en 

gegevensuitwisseling (waar staan we nu)? 

 Waar lopen we tegenaan (wat staat in de weg)? 

 Wat is de gewenste situatie (waar gaan we naar 

toe)? 

 Hoe groot is de kloof en waar bestaat die uit (wat 

moet er gebeuren)?



HUISWERK

IN GESPREK MET 

EIGEN ORGANISATIE

Bestuurders

Professionals



DANK VOOR UW AANDACHT!


