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Inleiding

Doel document
Dit document heeft tot doel om gemeenten een handvat te bieden om met behulp van alle handrei-

kingen die door de VNG zijn opgesteld1 de privacy in het sociaal domein in te richten. Hieronder wordt 

een stappenplan gegeven dat gemeenten kunnen volgen voor de implementatie van alle bouwstenen/

handreikingen behorende bij het Raamwerk privacy. Het stappenplan is ontwikkeld n.a.v. best practices 

van gemeenten in het land waaronder een pilot privacy die is uitgevoerd met 10 groninger gemeen-

ten. De volgorde van het stappenplan is niet vaststaand en gemeenten kunnen er uiteraard voor 

kiezen om bepaalde stappen in een andere volgorde of naast elkaar te zetten.

Leeswijzer
Hieronder wordt eerst kort toegelicht waarom privacy hoog op de agenda staat in het sociaal domein 

en met welke aanpak de VNG gemeenten in het land ondersteunt om de privacy in het sociaal domein 

in te richten. Vervolgens wordt aan de hand van het Raamwerk privacy een stappenplan voorgesteld 

dat gemeenten kunnen doorlopen. Per stap wordt kort uitgelegd a) wat de stap inhoudt, b) wat de 

aandachtspunten zijn en c) welke acties de gemeente zou kunnen nemen om de stap in de eigen 

gemeente te zetten. Per stap wordt verwezen naar een uitgebreidere handreiking die de VNG heeft 

opgesteld en die op de website van de VNG is te vinden.

Privacy in het sociaal domein
Om als gemeente integrale dienstverlening te kunnen bieden aan burgers in het kader van de drie 

decentralisaties is het kunnen delen van gegevens binnen en, indien noodzakelijk, over domeinen 

een randvoorwaarde. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan 

met persoonsgegevens wanneer zij bepaalde zorg of dienstverlening ontvangen. Natuurlijk hebben 

gemeenten altijd al de verantwoordelijkheid voor het goed en zorgvuldig omgaan met persoonsge-

gevens van burgers. Gemeenten zullen in het kader van de decentralisaties echter meer gegevens 

verwerken en/of meer samenwerken met andere partners. Daarom is 2015 een goed moment om het 

1 Zie website https://vng.nl/isd-privacy-en-gegevensuitwisseling

https://vng.nl/isd-privacy-en-gegevensuitwisseling
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privacybeleid te (her)formuleren, aandacht voor privacy direct te borgen in nieuwe werkprocessen en 

goede afspraken te maken met partners in het sociaal domein.

Raamwerk privacy VNG
De VNG heeft het ‘Raamwerk privacy’ ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van 

hun privacybeleid in het sociaal domein (zie hieronder). Dit raamwerk richt zich op vijf gebieden die in 

de praktijk of in zijn producten afhankelijk zijn van elkaar. Dit zijn Governance, Beleid, Werkprocessen 

en Triage, Bewustwording en communicatie en Beheer en opslag van gegevens. Al deze elementen zijn 

randvoorwaarden om de gemeentelijke informatieverwerking in het sociaal domein goed in te kunnen 

richten. Het privacybeleid is maatwerk, net als de inrichting van de processen en systemen, maar de 

aandachtsgebieden zijn voor iedere gemeenten hetzelfde.

Stappenplan privacy sociaal domein
Aan de hand van de puzzelstukken van het raamwerk privacy is een stappenplan opgesteld om de pri-

vacy in het sociaal domein in te richten. Aan het onderdeel Beheer en opslag gegevens wordt aan het 

einde van dit document apart aandacht besteed. Het beveiligingen van systemen, inrichten en up-to-

date houden van de juiste autorisaties in de systemen, voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging 

Gemeenten (BIG), het voorkomen van datalekken etc. is een randvoorwaarde om als gemeente per-

soonsgegevens van burgers te verwerken. De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) biedt 

handreikingen en ondersteuning bij het inrichten van de informatiebeveiliging in het sociaal domein2. 

Algemene actie:

Ga per domein (Jeugd, WMO, Werk & Inkomen) na welke specifieke aandachtspunten en privacyrisico’s er zijn. Zowel voor 

het gehele sociaal domein als voor het jeugddomein specifiek heeft het Rijk een Privacy Impact Assessment (PIA) uitge-

voerd (PIA 3D en PIA Jeugd3). Hierin worden aanbevelingen gedaan om de belangrijkste privacyrisico’s te voorkomen.

De volgorde van het onderstaande stappenplan is niet vaststaand. Gemeenten kunnen uiteraard stap-

pen tegelijk nemen of een stap op een eerder of later moment nemen. Wel is het aan te bevelen te 

starten met het formuleren van beleidsuitgangspunten privacy.3

2 https://www.ibdgemeenten.nl 
3 https://vng.nl/isd-privacy-en-gegevensuitwisseling

Beleid 

• Stap 1: Formuleer beleidsuitgangspunten privacy sociaal domein

Werk- 
processen 

• Stap 2: Bepaal aan de hand van triage op welke momenten in het werkproces een afweging wordt
gemaakt over de routering van een casus waardoor gegevensverwerking plaatsvindt

• Stap 3: Voer aan de hand van de triagemomenten een informatieanalyse uit op het werkproces

Bewustwording 
en 

Communicatie 

• Stap 4:  Stel een handreiking op voor de professional en bespreek  deze met de betrokken
professionals, bijvoorbeeld in een training

• Stap 5:  Richt de communicatie naar de burger in

Governance 

• Stap 6: Richt de governance intern in (bepaal rollen en verantwoordelijkheden binnen de gemeente)
• Stap 7: Richt de governance extern in (maak afspraken met aanbieders rondom privacy, bepaal wat

de verantwoordelijkheid is van de gemeente bij uitbesteding van taken etc.)

Zorg tijdens het implementeren van de privacy in het sociaal domein ook voor een koppeling met 
informatiebeveiliging. Zorgvuldig beheer en opslag van gegevens is een randvoorwaarde voor het 

verwerken van persoonsgegevens 

https://www.ibdgemeenten.nl
https://vng.nl/isd-privacy-en-gegevensuitwisseling
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1 Beleid

Stap 1: Formuleer beleidsuitgangspunten 

Het (her)formuleren van het privacybeleid voor het sociaal domein maakt inzichtelijk hoe de gemeente 

met de persoonsgegevens van haar burgers omgaat. Dit is belangrijk voor de verantwoording over het 

privacybeleid richting gemeenteraad, transparantie over het omgaan met gegevens richting de burgers 

en het geeft kaders voor de professionals die met de persoonsgegevens werken. Het privacybeleid be-

schrijft de doorvertaling van de generieke normen uit wet- en regelgeving naar de eigen gemeentelij-

ke situatie en de keuzes die er gemaakt zijn bij de inrichting van het lokale sociaal domein. Gemeenten 

kunnen daarmee kiezen om eigen accenten aan te brengen of beleidsuitgangspunten toe te voegen. 

Het is van belang om geformuleerde beleidsuitgangspunten te implementeren in de werkprocessen, de 

governance en de training en opleiding van betrokken professionals en medewerkers. 

Aandachtspunten:

Realiseer dat het formuleren van beleidsuitgangspunten betekent dat er in de praktijk bepaalde zaken 

moeten worden ingericht. Wanneer bijvoorbeeld als uitgangspunt geldt dat professionals bewuste 

afwegingen moeten maken rondom de verwerking van persoonsgegevens betekent dit dat hier in het 

werkproces aandacht aan moet worden besteed, professional hiervan bewust moeten zijn en systemen 

moeten worden ingericht die dit ondersteunen.

Te nemen acties:

1. Breng beleidsuitgangspunten privacy in voor besluitvorming bijvoorbeeld bij:

• College van B&W

• De Gemeenteraad

• Burgerplatform/ cliëntraden

2. Communiceer definitieve beleidsuitgangspunten binnen de hele organisatie (betrokken bij sociaal domein): de bedrijfs-

voering, teammanagers, alle professionals

3. Vertaal de beleidsuitgangspunten door in een handreiking voor de professional (zie stap 4 hieronder)

4. Vertaal de beleidsuitgangspunten door in de communicatie naar de burger, zodat de burger weet hoe de gemeente 

met zijn of haar persoonsgegevens omgaat (zie stap 5 hieronder)
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2 Werkprocessen

Stap 2: Bepaal aan de hand van triage op welke momenten in het werkproces de professional een 

afweging maakt over de routering van een casus waardoor gegevensverwerking plaatsvindt

Zie voor uitgebreidere uitleg VNG-document: ‘Triagekader en -instrument’4

Om de beleidsuitgangspunten vorm te geven in de praktijk is het benoemen van zogenaamde triage-

momenten in het werkproces cruciaal. Dit kan aan de hand van een triagekader en -instrument dat 

door de VNG is ontwikkeld. Op triagemomenten wordt er door een professional een professionele 

inschatting gemaakt of hij te maken heeft met een eenvoudige hulpvraag, of met een potentiële mul-

tiprobleemsituatie. De hoeveelheid persoonsgegevens die nodig is om op te vragen, delen, vastleggen 

etc. hangt samen met de complexiteit of intensiteit van de hulpvraag van de burger. 

Het benoemen van triagemomenten dient meerdere belangen: 

• Op de eerste plaats vanuit zorg/hulpverleningsperspectief. Door multiprobleemsituaties tijdig te 

herkennen kan eerder de juiste aanpak ontwikkeld worden om een huishouden er weer bovenop te 

helpen. 

• Op de tweede plaats vanuit privacyperspectief. In multiprobleemsituaties zal de noodzakelijke gege-

vensverwerking (en uitwisseling tussen instanties of over de domeinen heen) intensiever zijn. Door 

de afweging ten aanzien van de gegevensverwerking expliciet te maken kan het aantal situaties 

waarin onnodige inbreuk op de privacy gemaakt wordt worden voorkomen. 

• Op de derde plaats vanuit kostenperspectief. Door expliciet een afweging te maken per casus en 

verschillende routeringsmogelijkheden te benoemen is het mogelijk om te voorkomen dat arbeids-

intensief en dus duur onderzoek plaatsvindt door medewerkers in situaties waarin dat niet nodig is.

De professionele afweging op het triagemoment: noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit 

Tijdens het triagemoment in het werkproces besluit de professional over de route van een casus en 

bepaalt hij het doel waarvoor informatie vastleggen, opvragen of delen noodzakelijk is. Het bepalen 

van het doel van informatieverwerking is een belangrijke legitimering voor het delen van informatie 

en het waarborgen van de privacy. De professionals gaan hierbij na in hoeverre het delen van informa-

tie echt noodzakelijk is en waarom. De bedoeling is dat personen, instellingen en domeinen selectief 

informatie delen: zoveel als moet, zo weinig als mogelijk. Naast noodzaak is ook proportionaliteit van 

de gegevensverwerking van belang: hoe verhouden het doel en de daarvoor noodzakelijke gegeven-

suitwisseling zich tot de schending van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene en zijn omge-

ving? De gegevensverwerking moet ook voldoen aan de eis van subsidiariteit. De vraag: is het doel ook 

te bereiken met een minder ingrijpende methode? 

Aandachtspunten:

• Bedenk dat het definiëren van triagemomenten extra aandacht vraagt wanneer je als gemeente 

nog bezig bent met de doorontwikkeling van de werkprocessen. Dan is het belangrijk om in die 

doorontwikkeling de triagemomenten meteen mee te nemen. Met name op de momenten dat er 

domein overstijgend/integraal gewerkt gaat worden is triage van belang. 

• Zorg dat de partijen aan wie gemeentelijke taken zijn uitbesteed ook worden meegenomen in dit 

proces, in elk geval de partijen die direct betrokken zijn, maar ook breder in het veld van jeugd, 

zorg en welzijn (bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin).

4 https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-triagekader-en-
instrument

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-triagekader-en-instrument
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-triagekader-en-instrument


6 Vereniging Van nederlandse gemeenten

• Kijk ook goed naar eventuele casusoverleggen. Standaardoverleggen waar de hele caseload bespro-

ken wordt is niet privacyproof. Zeker niet als er samenwerkingspartners aan tafel zitten bij dat over-

leg. Het bespreken van een casus in bijvoorbeeld een casusoverleg of met een expertpool zou een 

resultaat moeten zijn van een triagemoment en onderdeel van de aanpak van die casus moeten zijn.

Te nemen acties:

• Benoem met mensen in het sociaal domein die de werkprocessen opstellen of in de praktijk uitvoeren de triagemo-

menten

• Maak een lijst van de professionals die de triage-afweging maken in het werkproces en zorg er voor dat er voor hen 

een training over privacy en triage komt.

Stap 3: Voer een informatieanalyse uit op het werkproces

Zie voor uitgebreidere uitleg VNG-document: ‘Informatieanalyse op het werkproces’

Na de triagemomenten in het werkproces benoemd te hebben kan een informatieanalyse worden 

uitgevoerd om inzichtelijk te maken wie op welke momenten gegevens delen en inzien: om wat voor 

gegevens gaat het? Waar komen ze vandaan? Waarom is het nodig de informatie te delen?

De VNG heeft een standaardformat opgesteld dat hierbij kan ondersteunen:

Aandachtspunten:

• Betrek medewerkers uit de praktijk en laat een juridisch adviseur per processtap beoordelen of de 

gewenste deling van gegevens binnen de wettelijke kaders mogelijk is en op basis van welke grond-

slag de gegevensverwerking plaatsvindt. Hiervoor kan men het stappenplan Grondslagen gebruiken 

dat in opdracht van het ministerie van BZK wordt opgesteld.

 De grondslagen op basis waarvan de gegevens mogen worden gedeeld worden beschreven in 

artikel 8 van de WBP. Simpel gezegd omvat artikel e de gegevensverwerking die noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de publiekrechtelijke taak en artikel f de gegevensverwerking die noodzakelijk is 

voor de goede taakuitvoering van een privaat orgaan zonder publiekrechtelijke taak. Overigens zal 

ook binnen de publieke sector een beroep gedaan worden op onderdeel f als grond voor het ver-

werken van gegevens. Dit in de gevallen waarin een bestuursorgaan gegevens verwerkt voor andere 

werkzaamheden dan de uitvoering van een publiekrechtelijke taak. Een voorbeeld hiervan is de 

verwerking van personeelsgegevens, maar ook als de gemeente optreedt als jeugdhulpaanbieder/

verlener. 

Te nemen acties:

• Beoordeel na het invullen van de informatieanalyse met een groep mensen welke gegevensverwerking bovenmatig is, 

welke stappen in het werkproces misschien onnodig zijn en hoe er per stap met de burger gecommuniceerd wordt over 

de gegevensverwerking. 

• Kijk goed hoe er met de verschillende vormen van toestemming wordt omgegaan. Toestemming is niet de grondslag 

voor gegevensverwerking en dient dus niet op die manier gevraagd te worden. Er is wel toestemming nodig om
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geheimhoudingsplicht (bijvoorbeeld bij artsen) op te heffen in de gevallen dat dat noodzakelijk is voor de uitvoering 

van de publiekrechtelijke taak. Dan dient de toestemming specifiek te zijn (dus voor welke doel wordt welke infor-

matie wordt de geheimhouding opgeheven en bij welke arts). Daarnaast kan het wel zijn dat men in het kader van 

de Jeugdwet toestemming nodig heeft voor het uitvoeren voor de hulp of dienstverlening, dit is een andere vorm van 

toestemming. Kijk goed naar de toestemmingsformulieren die er in de praktijk gebruikt worden en herzie die indien 

mogelijk.  Zie voor meer informatie de factsheet over gebruik van toestemming7. 

• Op basis van de informatieanalyse kun je zien in welke systemen welke informatie wordt geregistreerd en wie dat 

doen. Kijk goed naar de autorisaties in die systemen.  Medewerkers die geen taak hebben in het werkproces zouden 

niet bij de gegevens moeten kunnen.  Zorg er ook voor dat het verstrekken (of accorderen) van nieuwe autorisaties 

belegd is bij een inhoudelijk leidinggevenden  in het sociaal domein.

5

5 https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-omgaan-met-toe-
stemming-bij-gegevensverwerking

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-omgaan-met-toestemming-bij-gegevensverwerking
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-omgaan-met-toestemming-bij-gegevensverwerking
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3 Bewustwording en training

Stap 4: Stel een handreiking op voor de professional

Zie voor uitgebreide uitleg VNG-document: ‘Handreiking privacy voor de professional’

Door een handreiking voor het verwerken van persoonsgegevens op te stellen en te bespreken bieden 

gemeenten professionals in het sociaal domein handvatten om op een juiste manier persoonsgegevens 

te verwerken. 

Centraal staat het belang van de professionele afweging om te komen tot een juiste balans tussen 

noodzakelijke gegevensverwerking vanuit de maatschappelijke opgave sociaal domein én de borging 

van de privacy van de burger. Naast deze handreiking is het essentieel dat de professionals opleiding 

krijgen en met elkaar in gesprek gaan over privacy bijvoorbeeld door middel van intervisie of periodie-

ke evaluatie aan de hand van een casus. Zo wordt het onderdeel van de professionaliteit van professio-

nals en medewerkers. 

Door in kaart te brengen wie er betrokken zijn bij de triagemomenten, weet men voor welke mede-

werkers deze handreiking van belang is. 

Aandachtspunten:

• Train professionals in welke gevallen zij toestemming aan de burger moeten vragen om persoons-

gegevens te verwerken en in welke gevallen gewerkt wordt volgens het transparantiebeginsel. 

Het gebruik van een algemene toestemmingsverklaring waarin de burger toestemming geeft om 

persoonsgegevens te verwerken is niet wenselijk. Dit creëert een situatie die niet transparant is: één-

maal getekend, heeft de burger geen zicht meer op wanneer persoonsgegevens worden verwerkt 

en met welk doel. Toestemming is in specifieke gevallen nodig om geheimhoudingsverplichtingen 

te doorbreken. Ook in die gevallen dient de gegevensverwerking noodzakelijk te zijn voor de goede 

taakuitvoering. Deze toestemming moet specifiek zijn en gemotiveerd. Als men vraagt naar de 

doorbreking van de geheimhoudingsverplichting is het altijd slim om expliciet te maken voor welke 

taak en doel de informatie nodig is. Vraag nooit naar hele dossiers of alle gegevens die men heeft 

maar beperk het tot de noodzakelijke informatie. 

• Informeer de burger  actief wanneer zijn/haar casus met experts worden besproken.

• Zorg dat professionals die zowel gemeentelijke als eigen taken uitvoeren zich bewust zijn voor 

welke taak zij een bepaalde gegevensverwerking doen (‘welke pet zij op hebben’). Wanneer zij een 

gemeentelijke taak uitvoeren kunnen namelijk andere kaders gelden dan voor hun eigen beroeps-

groep.

• Zorg dat professionals zich bewust zijn van elkaars juridische kaders, zeker wanneer professionals 

vanuit verschillende disciplines met elkaar in teamverband samenwerken. Zo hebben sommigen te 

maken met het medisch beroepsgeheim, waardoor zij gegevens uitsluitend met expliciete toestem-

ming van betrokkenen mogen delen (behalve in zeer uitzonderlijke situaties). Professionals op wie 

het medisch beroepsgeheim rust mogen alleen in uitzonderlijke gevallen, wanneer alles in het werk 

is gesteld om eerst toestemming van de patiënt te verkrijgen, de hulpverlener in gewetensnood 

verkeert door het handhaven van de geheimhouding, er geen andere weg is dan via doorbreking 

van het geheim het probleem op te lossen, er ernstige schade optreedt als de geheimhouding niet 

doorbroken wordt, gegevens delen.

• Zorg dat de professionals bekend zijn met de bevoegdheden van ouders/voogden in de verschil-

lende leeftijdscategorieën van jongeren (wie informeren en om toestemming vragen).
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• Het is van belang dat professional hun afweging over het delen van persoonsgegevens vastleggen 

en motiveren en feiten en meningen van elkaar scheiden.

Te nemen acties: 

• Stel een handreiking op voor de professional: wat zijn ‘algemene privacyregels’ en wat is van belang op specifieke 

momenten in het werkproces.

• Maak (samen met teamleiders) een lijst van alle professionals die getraind moeten worden over privacy, en die de 

handreiking  Privacy moeten krijgen en begrijpen

• Wanneer gemeentelijke taken elders zijn belegd, maak de beleidsuitgangspunten privacy en de handreiking voor de 

professional die de gemeente heeft opgesteld ook bekend aan deze externe partijen bijvoorbeeld de partners in het 

CJG.

• Organiseer trainingen voor professionals, waarin ook aandacht wordt besteed aan toestemming en specifieke juri-

dische kaders  waar professionals  mee te maken krijgen in samenwerkingsverband  (zoals omgaan met het medisch 

beroepsgeheim). Maak privacy bespreekbaar, bijvoorbeeld dor gebruik te maken van casuïstiek in intervisie.

Stap 5: Richt de communicatie naar de burger in

Zie voor uitgebreide uitleg VNG-document: ‘Communicatie naar de burger’

In bovenstaande hoofdstukken komt transparantie naar de burger steeds terug.  Het is als gemeente 

belangrijk om transparant te zijn over het verwerken van persoonsgegevens. Stel daarom een beleid 

op om de burger actief te informeren over het verwerken van persoonsgegevens en zorg dat instanties 

waaraan taken zijn uitbesteed dit ook doen. Zo kan de burger er op vertrouwen dat de gegevens veilig 

zijn bij de instanties die deze in beheer en gebruik hebben en dat die daar zorgvuldig mee omgaan. 

Aandachtspunten:

Hieronder volgt een aantal aandachtspunten uit de Handreiking communicatie met de burger van het 

voormalig programma VISD.6

1. Communiceer via meerdere kanalen

• Mondeling tijdens contactmomenten

 Tijdens de contactmomenten (bijvoorbeeld tijdens een keukentafelgesprek of bij het KCC) moet de 

burger actief worden geïnformeerd wat er met zijn/haar gegevens gebeurt. 

• Website

 Informeer de burger via de website van de gemeente over de verwerking van persoonsgegevens. 

Zorg dat deze tekst helder is geformuleerd en voor de burger makkelijk vindbaar is.

• Folder

 Stel een folder op over de verwerking van persoonsgegevens en neem hierin ook op welke rechten 

de burger heeft met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens (bij voorkeur  per product 

specifiek). Het is handig om deze folder tijdens contactmomenten aan de burger te geven zodat de 

burger deze rustig kan nalezen.

2. Wees transparant tijdens de triagemomenten

 Het is belangrijk om op elk moment dat er een afweging wordt gemaakt door een professional of 

medewerker over de verwerking van persoonsgegevens transparant te zijn naar de burger. Deze 

momenten worden de triagemomenten genoemd, dit zijn alle momenten waarop een afweging 

wordt gemaakt over het verhelderen, routeren of escaleren van vragen en casussen. Tijdens zo’n 

moment wordt eigenlijk de route van een vraag of casus bepaald en welke mate van gegevensver-

werking daarbij nodig is. 

3. Wijs de burger actief op zijn/haar rechten

 Wijs de burger altijd op het recht om een formeel verzoek in te dienen ter inzage, wijzing of verwij-

6 https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-communiceren-met-
burgers-over-verwerking-persoonsgegevens

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-communiceren-met-burgers-over-verwerking-persoonsgegevens
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-communiceren-met-burgers-over-verwerking-persoonsgegevens
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dering van zijn/haar persoonsgegevens.  Gemeenten moeten hiervoor een formeel en laagdrempelig 

proces inrichten (zie hiervoor ook het document Werkprocessen bij de gemeenten: inzage, wijzigen 

en verwijderen van gegevens7). Zorg er voor dat het voor de burger duidelijk is tot welke instantie 

zij zich moeten wenden, tot de gemeente of een instantie aan wie bepaalde taken zijn uitbesteed. 

Het is bij een eenvoudig verzoek van de burger om informatie over welke gegevens van hem/ haar 

worden verwerkt niet altijd nodig om de formele weg te kiezen. De burger kan altijd informeel 

(bijv. tijdens een keukentafelgesprek) aan de betreffende hulpverlener vragen welke gegevens van 

hem/ haar worden verwerkt.

Te nemen acties:

• Stel een tekst op die naar de burger kan worden gecommuniceerd (via website, folder e.d.)

• Maak  afspraken met de afdeling communicatie over de communicatie naar de burger over gegevensverwerking

7 https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-werkprocessen-bij-
verzoek-inzage-wijzigen-en-verwijderen-gegevens

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-werkprocessen-bij-verzoek-inzage-wijzigen-en-verwijderen-gegevens
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/publicaties/privacy-werkprocessen-bij-verzoek-inzage-wijzigen-en-verwijderen-gegevens
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4 Governance 

Stap 6: Richt de governance intern in

Zie voor uitgebreide uitleg VNG-document: ‘Governance intern en extern’

Het is van belang om binnen het sociaal domein goed de rollen en verantwoordelijkheden in te richten 

rondom het inrichten en borgen van de privacy. Binnen de organisatie moet in kaart worden gebracht 

wie waarvoor verantwoordelijk is. Wat is de rol van bedrijfsvoering, teammanagers, kwaliteitsmede-

werkers, professionals, de afdeling communicatie etc. Hierbij moet ook duidelijk worden aangegeven 

op welke manier de betreffende medewerkers over het thema privacy rapporteren. Dit kan bijvoor-

beeld meegenomen worden in een jaarverslag door de afdeling bedrijfsvoering en teammanagers 

kunnen hier met de professional tijdens casusbesprekingen of intervisie met collega’s aandacht aan 

besteden. Twee aspecten van het inrichten van de governance intern worden hieronder uitgelicht: de 

verantwoording aan de Gemeenteraad en de rol van een Functionaris Gegevensbescherming.

Verantwoording aan de Gemeenteraad:

Het college van B&W dient verantwoording af te kunnen leggen over de wijze waarop de gemeente 

de privacy van haar burgers in het sociaal domein waarborgt. Het is aan te raden hierover afspraken te 

maken met de Gemeenteraad en de rapportage in te richten op basis van Privacy raamwerk: 

• Beleid: Geef aan waar eventuele wijzigingen of aanvullingen op het beleid (door voortschrijdend 

inzicht) zijn.

• Governance: Neem in de rapportage op met welke partijen er afspraken gemaakt zijn over de ver-

werking van persoonsgegevens in het sociaal domein. Beschrijf ook de afspraken die zijn gemaakt 

over de verantwoording aan de gemeente.

• Werkprocessen en triage: Geef een korte toelichting op hoe triage is verankerd in het werkproces, 

inclusief de manier waarop besluitvorming wordt vastgelegd.

• Bewustwording en training: Geef aan hoe de professionals in het sociaal domein bewust gemaakt 

worden van hun verantwoordelijkheid, geef aan hoe er met burgers gecommuniceerd wordt, rap-

porteer over de aard, omvang en afhandeling van eventuele klachten.

• Beheer en opslag gegevens: Geef kort aan hoe u het beheer en de opslag van gegevens veilig hebt 

georganiseerd. Sluit daarbij aan bij (rapportages met betrekking tot) Informatieveiligheidsbeleid 

van de gemeente.

Functionaris gegevensbescherming:

Het is aan te bevelen om iemand in de gemeente aan te stellen die verantwoordelijk is voor de borging 

van privacy in het sociaal domein. Dit zou een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) kun-

nen zijn, maar is niet verplicht. Wanneer men kiest voor het aanstellen van een FG is dit een rol die 

men kan aanmelden bij het CBP. Het is in ieder geval van belang dat deze medewerker (FG of niet) de 

ontwikkeling, implementatie en operationele uitvoering overziet van het privacybeleid binnen de ge-

meente. Dit beleid richt zich niet alleen op de medewerkers, maar ook op de communicatie en relatie 

met de burger. De privacyverantwoordelijke  heeft hierin een adviserende en toezichthoudende functie 

binnen de gemeente.  In de praktijk zien we dat deze rol op verschillende wijzen wordt in gericht. 

Soms wordt de taak belegd bij informatievoorziening (informatiebeveiliging) soms bij juridische zaken 

en in sommige gevallen bij een medewerker Kwaliteit. De invulling van de rol kan dus verschillen per 

organisatie. Hieronder geven we een aantal voorbeeldtaken weer voor de functionaris gegevensbe-

scherming.
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Voorbeeldtaken Functionaris: 

• Opstellen, uitwerken, implementeren en beheren van het privacybeleid binnen de gemeente.

• Toezicht houden op en controleren van activiteiten binnen de gemeente op het gebied van de orga-

nisatorische en technische verwerking van persoonsgegevens.

• Verzamelen van inventarisaties van gegevensverwerkingen.

• Het bijhouden van meldingen van gegevensverwerkingen.

• Rapporteren over privacy aan het College van Burgemeester & Wethouders.

• Het geven van voorlichting en het coördineren en uitvoeren van trainingen binnen de gemeente 

over privacy gerelateerde onderwerpen.

• Aanspreekpunt voor burgers en medewerkers over privacy vraagstukken, klachten en/of incidenten.

• Adviseren over technologie en beveiliging omtrent de gegevensverwerking.

Aandachtspunten:

• Maak een onderscheid tussen bestuurlijke eindverantwoordelijkheid (dit is het College van B&W) en 

ambtelijke eindverantwoordelijkheid. 

• Het is mogelijk om regionaal één Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen die toezicht 

houdt op het thema privacy in meerdere gemeenten, die persoon moet wel goed op de hoogte zijn 

van de verschillende inrichtingsvarianten en daar rekening mee kunnen houden in zijn rol. 

• Betrek het College al in een vroeg stadium bij het formuleren van privacybeleid en zorg dat de 

urgentie op het thema gemeentebreed wordt gevoeld

Te nemen acties:

• Beschrijf de rollen en verantwoordelijkheden binnen de gemeente ten aanzien van de zorgvuldige omgang met per-

soonsgegevens. Denk aan de verantwoordelijkheden in de gehele lijn van de organisatie: bedrijfsvoering, teamleiders, 

professionals in de praktijk, de afdeling communicatie, inkoop etc.

• Benoem één persoon (dit kan een privacy adviseur, ‘aanjager’, kwaliteitsmedewerker, of officiële Functionaris Gegevens-

bescherming zijn) die binnen de gemeente adviseert over het thema privacy, die bepaalde verantwoordelijken op het 

thema bevraagt en aan wie men vragen kan stellen

• Maak afspraken wanneer en op welke wijze verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad (bijvoorbeeld in 

bestaande P&C cyclus of tegelijk met de verantwoording over informatiebeveiliging) 

Stap 7: Richt de governance extern in

Zie voor uitgebreide uitleg VNG-document: ‘Governance intern en extern’

Omdat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het goed borgen van de Privacy, ook bij de uitbe-

steding van taken is het van belang om met alle partners in het sociaal domein goede afspraken te 

maken. 

Aandachtspunten:

• Houd rekening met het verschil tussen mandatering en delegatie. Bij mandateren is de gemanda-

teerde bevoegd om in naam van de gemeente te handelen, maar blijft de gemeente eindverant-

woordelijk. Bij mandateren worden dus geen bevoegdheden overgedragen. Dit in tegenstelling 

tot delegeren, wat wel het overdragen van bevoegdheden betekent, inclusief de verantwoordelijk-

heid. Wanneer gemeentelijke taken worden gemandateerd aan een externe partij blijft de gemeen-

te dus eindverantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

• Houd bij het uitbesteden van taken in de gaten of deze organisaties voldoen aan bepaalde certifice-

ringen zoals bepaalde ISO-normen. Ga na bij uw afdeling informatiebeveiliging aan welke ISO-nor-

men moet worden voldaan. 

• Maak afspraken over gegevensuitwisseling rondom meldingen/ signalen met ketenpartners, zoals 

onderwijsinstellingen en huisartsen.
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• Maak afspraken met ketenpartners met wie op casusniveau zal moeten worden samengewerkt wan-

neer sprake is van complexe multiproblematiek.

Acties:

• Breng alle externe stakeholders in kaart. Noem hierbij ook alle verschillende partners, bijvoorbeeld in een samenwer-

kingsverband als het CJG

• Maak een stakeholdermap, waarbij je per stakeholder aangeeft of het een stakeholder is:

• Die een gemeentelijke taak uitvoert

• Bij wie zorg of hulp is ingekocht

• Met wie op casusniveau wordt samengewerkt (huisartsen, onderwijsinstellingen, politie, justitie, woningbouwcorpo-

ratie etc.) 

• Inventariseer welke afspraken er al gemaakt zijn met partners met wie er op casusniveau wordt samengewerkt in de 

vorm van convenanten, protocollen, bewerkersovereenkomsten of andere samenwerkingsafspraken

• Bepaal welke convenanten of contractenmoeten worden aangepast en met welke partijen überhaupt nog afspraken 

moeten worden gemaakt over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in het kader van samenwerking in sociaal 

domein

Hieronder worden voor de verschillende partners in het sociaal domein specifieke aandachtspunten en 

acties genoemd: 

Partijen aan wie gemeentelijke taken worden uitbesteed (gemandateerd). Dit kan één partij zijn of 

een samenwerkingsverband. College van B&W blijft verantwoordelijk (in de zin van de WBP en poli-

tiek) verantwoordelijk. Dus: 

• Omschrijf nauwkeurig de gemeentelijke taken worden uitgevoerd en scheid die van andere taken 

die de gemandateerde partij (of partijen als het gaat om een samenwerkingsverband) eventueel 

ook uitvoert? 

• Werk de bevoegdheidsverlening, zoals de inhoud van de mandaatbesluiten zorgvuldig uit 

• Maak afspraken over gegevensverwerking, het borgen van de privacy en het naleven van de richtlij-

nen voor informatieveiligheid

• Maak afspraken over procedures bij personele wijzigingen

• Beoordeel of het nodig is in de contracten aandacht te besteden aan zaken als overdracht van gege-

vens bij verandering van contractpartner, faillissement of overname. 

• Neem in contracten expliciet bepalingen op over de afscherming van gegevens die verkregen zijn in 

het kader van de gemeentelijke taken ten opzichte van gegevens die voor eventuele andere taken 

gebruikt worden

 

Maak afspraken over: 

• Hoe deze partijen rapporteren aan de gemeente over de zorgvuldige gegevensverwerking? (hoe 

maken ze inzichtelijk dat de privacy van burgers geborgd is volgens kaders van de gemeente

• Hoe wordt er gezorgd voor de bewustwording & training van de medewerkers (zeker als zij meer-

dere rollen/petten hebben!) op het gebied van informatiebeveiliging en privacy

• In welk systeem de gegevens staan? Waar wordt dit systeem gehost? Wie is de eigenaar van de 

gegevens? 

Partners bij wie hulp en dienstverlening wordt ingekocht. De partners die zorg en hulpverlening leve-

ren/uitvoeren zijn zelf verantwoordelijk voor de zorgvuldige gegevensverwerking. In bestekteksten of 

inkoopcontracten kan wel naar een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens verwezen worden.

• Maak afspraken over de uitwisseling (of beperking daarvan) van gegevens in de back office/facture-

ringsproces (is ook aandachtspunt CBP, veegwet Jeugd en reactie vanuit VNG volgt)

• Maak afspraken over de eventuele samenwerking op casusniveau bij complexe problematiek (zie 

hierna)
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Partners met wie wordt samengewerkt op casusniveau, bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen, huis-

artsen, politie, justitie, woningbouwvereniging etc. Maak in bijvoorbeeld een samenwerkingsconve-

nant afspraken met de verschillende partners, ook uit de andere domeinen: 

• Over signalen en meldingen: maak met de belangrijkste vindplaatsen (onderwijsinstellingen, wo-

ningbouwcorporaties, energiebedrijven, huisarts, wijkverpleging, politie) afspraken over signalen of 

meldingen aan Jeugd/Wijk/WMO teams. Besteed daarbij aandacht aan: 

• De melder informeert de burger/ het gezin over de melding 

• Beperk de informatie die men meestuurt met het signaal of melding

• Maak bijvoorbeeld een uniform formulier voor meldingen/signalen 

• Maak duidelijk onderscheid tussen melding bij Jeugd/wijk/wmo team en meldingen aan Veilig 

Thuis (AMHK en Meldpunt Kindermishandeling) 

• Over samenwerking bij multiprobleem casuïstiek: maak afspraken over samenwerking en eventuele 

gegevensuitwisseling op casusniveau bij zeer complexe problematiek (met veiligheidshuis, OM, Poli-

tie, reclassering, woningbouwcorporaties, jeugdzorginstellingen, maatschappelijk werk etc.) Besteed 

daarbij aandacht aan: 

• Botsende logica’s 

• Triage 

• Informeren van casus of gezin 

• Definities (wat is complex? Of multiprobleem….wanneer wel en wanneer niet samenwerking 

• Regie (wie voert de regie over de casus? Veiligheidshuis?)
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5 Beheer en opslag gegevens

Algemene voorwaarde: Beheer en opslag gegevens
Randvoorwaarde voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een goede informatiebevei-

liging. Hiervoor biedt de Informatiebeveiligingsdienst gemeenten (IBD) bij de producten en diensten 

aan. De IBD biedt onder andere de volgende informatie aan:

• Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) 

• Strategische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

• Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

• Handreiking Informatiebeveiligingsmaatregelen Sociaal Domein 

• IBD: https://www.ibdgemeenten.nl

Vanuit de IBD is de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) opgesteld, waarin een basisniveau 

wordt beschreven waaraan de informatiebeveiliging bij gemeenten moet voldoen. Alle gemeenten 

hebben zich gecommitteerd aan de BIG-norm en moeten in kaart brengen op welke onderwerpen de 

informatiebeveiliging in het sociaal domein nog niet aan de BIG voldoen en hier acties op onderne-

men. 

Voor een zorgvuldig beheer en opslag van gegevens in het sociaal domein kan aansluiting worden ge-

zocht bij het bestaande gemeentelijke beleid rondom informatiebeveiliging. Een aantal maatregelen, 

dat in ieder geval genomen moeten worden zijn: 

• Uitvoeren GAP-analyse in hoeverre de gemeente nu voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging 

Gemeenten (BIG) en acties nemen om hier aan te voldoen

• Actualiseren en actueel houden autorisaties systemen

• Inrichten beveiligde gegevensuitwisseling met aanbieders via gemeentelijk gegevensknooppunt en 

met justitiële partners via CORV

• Bewustwording creëren bij gebruikers van systemen: er moet in bewustwording aandacht zijn voor 

de gevoeligheid van het werk en de gegevens en de risico’s van onjuiste software op de thuiswerk-

plek. Er moet aandacht zijn voor het niet delen van wachtwoorden en autorisaties. In bewustwor-

ding aandacht voor omgaan met gegevens, zoals: 

• Clear desk/ clear screen 

• Praten in openbaar 

• Vernietigen van notities/ informatie op papier

• Delen/gebruik van autorisaties

• Omgaan met email (versleuteling etc.)

https://www.ibdgemeenten.nl
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Bijlage 1 Productoverzicht 

Per puzzelstuk van het raamwerk privacy het raadzaam om de volgende producten op te stellen: 

Beleid

• Beleidsuitgangspunten privacy sociaal domein

Werkprocessen en triage

• Uitgeschreven werkprocessen met aangewezen wat de triagemomenten zijn

• Uitgewerkte informatieanalyse op het werkproces (in Excel bijvoorbeeld)

Communicatie en bewustwording

• Handreiking voor de professional

• Tekst communicatie naar de burger (voor website, folder etc.,)

Governance

• Document met daarin de rollen en verantwoordelijkheden in verband met privacy

• Convenanten, contracten, protocollen met aanbieders, samenwerkingspartners en partijen aan wie 

gemeentelijke taken zijn uitbesteed


