
Factsheet 1

Gegevensverwerking kwetsbare jongeren

Basisprincipes AVG en gegevensverwerking
 
Over deze serie
Deze factsheet is deel 1 in een serie over gegevensverwerking in het kader van de aanpak van kwetsbare jongeren 
in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar.

De serie factsheets is bedoeld voor beleidsmedewerkers en geeft op een niet-juridische wijze inzicht in de basis-
principes van de AVG en regelgeving over gegevensverwerking en hoe je deze kunt toepassen in de praktijk. De 
serie bestaat uit de volgende delen:
1. Basisprincipes AVG en regelgeving over gegevensverwerking
2. Het genereren van beleidsinformatie
3. Gegevensverwerking bij vroegsignalering
4. Gegevensverwerking bij behandeling van casuïstiek

Inleiding
Gemeenten hebben de opdracht om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen. In dit verband gaat het om 
jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om te zorgen voor 
passende ondersteuning is actie nodig op vijf onderdelen (de Big5): doorlopende zorg, onderwijs en arbeidsmarkt, 
wonen en zorg, inkomen en schulden, en/of support.

Om jongeren de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is verwerken de gemeenten gegevens. Deze gegevens-
verwerkingen kennen grofweg drie doelen:
1. Het genereren van beleidsinformatie
2. Gegevensverwerking voor vroegsignalering om kwetsbare jongeren te identificeren
3. Gegevensverwerking voor behandeling van casuïstiek van individuele jongeren

Onder beleidsinformatie verstaan we informatie die gebruikt wordt om beleid te maken, te toetsen of het beleid heeft 
gewerkt, en om de inzet van middelen in algemene zin te bepalen. Beleidsinformatie is niet tot personen herleidbaar.

Onder vroegsignalering verstaan we in deze serie het matchen van verschillende gegevensbestanden om individuen 
te selecteren die voldoen aan bepaalde kenmerken of profiel, met als doel hen bijvoorbeeld een ondersteuningsaan-
bod te kunnen doen.



Onder gegevensverwerking voor het behandelen van casuïstiek verstaan we in deze serie de gegevens die 
nodig zijn om een individuele jongere - en indien nodig zijn gezinsleden - hulp, ondersteuning of onderwijs te 
kunnen bieden of weer naar school te krijgen in het kader van een leerplichttraject.

Deze doelen voor gegevensverwerking hebben onderling met elkaar te maken. En voor een deel wordt uit 
dezelfde gegevensbestanden geput. Het gaat echter om verschillende doelen en dat betekent dat er verschil-
lende mogelijkheden zijn om gegevens waarover je beschikt daarvoor te gebruiken. Het betekent ook dat er 
verschillende voorwaarden gesteld worden aan de gegevensverwerking. Het feit dat je gegevens voor het ene 
doel, bijvoorbeeld beleidsinformatie, mag gebruiken, wil nog niet zeggen dat je diezelfde gegevens ook voor 
de andere doelen mag gebruiken. 

In deze factsheets Basisprincipe AVG en regelgeving over gegevensverwerking, geven we je inzicht waarom dat 
zo is.

1 Taak! Taak! Taak!
Om iets te kunnen zeggen over de vraag of je gegevens mag verwerken en onder welke voorwaarden, is het 
belangrijk dat je weet welke (wettelijke) taak je uitvoert en de werkzaamheden die daarbij horen.

Waarom? Omdat voor gemeenten, scholen, RMC’s en de meeste andere partijen in het publieke domein de 
bevoegdheid om gegevens over inwoners, burgers of cliënten te mogen verwerken is gekoppeld aan een (wet-
telijke) taak die ze uitoefenen. Deze taken raken aan de kernthema’s van de Big5: doorlopende zorg, onderwijs 
en arbeidsmarkt, wonen en zorg, inkomen en schulden, en/of support.

Voor gemeenten zijn dat bijvoorbeeld de toeleidingstaken in het sociaal domein voor de Jeugdwet, Wmo, 
Participatiewet en Wet schuldhulpverlening. Voor de RMC’s zijn dat de taken in het kader van de Leerplichtwet 
en de regeling RMC’s. Voor scholen zijn dat bijvoorbeeld de onderwijstaken uit de verschillende onderwijswet-
ten. En voor aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijk werk is dat het verlenen van jeugdhulp of maat-
schappelijke ondersteuning op basis van de Jeugdwet of de Wmo.

Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat de meeste regels over gegevensverwerking niet in de AVG zitten, 
maar de in de materiewetten waarin die wettelijke taken zijn opgenomen. Dus weet je welke taak je uitvoert, 
dan rolt daar als het ware vanzelf uit welke mogelijkheden er zijn voor gegevensverwerking, uitwisseling van 
gegevens met anderen en de voorwaarden waaronder dat kan.

2 En de AVG-grondslag dan?
De AVG vereist inderdaad dat je een ‘AVG-grondslag’ hebt voor het verwerken van persoonsgegevens over 
inwoners, leerlingen en jeugdigen. Maar in het publieke domein zijn voor de meeste partijen maar twee grond-
slagen van belang:
• Voor gemeenten, RMC, po-/vo-scholen, en aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijk werk zijn dat de 

volgende:
•  De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening 

van openbaar gezag (artikel 6 lid 1e AVG).
•  Er is sprake van een wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken (artikel 6 lid 1c AVG).

• Voor mbo-scholen geldt:
•  De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, in casu de onderwijs- en/of 

stageovereenkomst (artikel 6 lid 1b AVG).
•  Er is sprake van een wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken (artikel 6 lid 1c AVG).

Hoe zit het dan met toestemming?
Heel vaak weten mensen niet welke grondslag van de AVG voor hen geldt. ‘Dus vraag ik maar toestemming, 
dan zal het wel goed zijn’, is vaak de gedachte. Die redenering gaat echter niet op. Toestemming is voor par-
tijen die een wettelijke taak uitvoeren geen geldige grondslag, omdat er sprake is van een afhankelijkheidsrela-
tie. Maar dat is dus geen probleem. Je hebt immers al een andere grondslag zoals hiervoor genoemd.



Speelt toestemming dan helemaal geen rol?
Toestemming kan wel een rol spelen. Met name bij het uitwisselen van gegevens met andere partijen. De 
meeste hulpverleners hebben een of andere vorm van beroepsgeheim. Dat betekent dat ze gegevens niet zo 
maar met anderen mogen delen. Zij hebben in de meeste gevallen toestemming nodig van de betrokkene(n), 
tenzij er ergens een wettelijke bepaling is dat ze gegevens mogen of moeten verstrekken. Het melden aan 
Veilig Thuis is zo’n bevoegdheid.

Een ander voorbeeld is dat je gegevens wilt gebruiken of verstrekken aan een andere partij voor een heel ander 
doel dan waarvoor je de gegevens hebt verzameld. Ook dan heb je toestemming nodig, tenzij er ergens een 
bepaling is in een wet dat je die gegevens mag of moet verstrekken.

Organiseer het en betrek de privacy officer
Al die wetten en regels over gegevensverwerking zijn voor professionals niet te overzien. Dat hoeft ook niet. 
Daar heb je juristen voor. Als jij weet welke taak je uitoefent, met welke partijen je wilt samenwerken en wat hun 
taken in de samenwerking zijn kunnen juristen voor je uitzoeken wat de relevante wetten en regels zijn over 
gegevensverwerking.

Voor je naar de jurist stapt, is het goed om eerst over een aantal dingen goed na te denken. En dat zijn juist wél 
een aantal randvoorwaarden die voortvloeien uit de AVG. Aan het eind van de factsheet komen we daar op 
terug.

3 Andere basisprincipes uit de AVG

3.1 Transparantie en rechten van de burger
Je hebt dus meestal geen toestemming nodig om gegevens te verwerken. Maar dat wil niet zeggen dat je 
zomaar gegevens kunt verwerken achter iemands rug om. Transparantie is een belangrijke kernwaarde in de 
AVG. Uitgangspunt is dat je open bent over welke gegevens je wilt verwerken en waarom.

De inwoner of leerling moet in principe vóóraf weten wat de gemeente of een school met zijn gegevens gaat 
doen, zodat hij niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Ook is het belangrijk dat de burger geïnfor-
meerd wordt over zijn rechten in het kader van de AVG. De meeste organisaties hebben voor de standaardver-
werkingen een privacyverklaring. Meer informatie over de privacyverklaring is terug te vinden via onderstaande 
links:
• Wat is een privacyverklaring?
• Welke informatie moet er in een privacyverklaring staan?
• Communiceren met inwoners over privacy

Meestal bevat de privacyverklaring van veel organisaties ook passages waarin vermeld wordt dat gegevens 
waarover de organisatie beschikt in het kader van haar dienstverlening, ook gebruikt kunnen worden voor 
beleidsinformatie. En dat de organisatie gegevens kan verstrekken aan derden als dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van haar wettelijke taken. Denk daarbij aan een gemeente die gegevens verstrekt aan een jeugdhul-
paanbieder die jeugdhulp gaat verlenen of aan een re-integratiebureau.

Als er voornemens zijn om gegevens voor doelen te gaan gebruiken die níet voortvloeien uit die taak, is het 
zaak de inwoner hierover te informeren en in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen. Ook als je bijvoorbeeld 
bij complexere casussen samenwerkt met andere organisaties om iemand goed te kunnen ondersteunen, is het 
van belang dat je diegene hier zoveel mogelijk vooraf bij betrekt, informeert, de kans geeft om bezwaren te 
uiten en kijkt hoe je daaraan tegemoet kan komen.

3.2 Doel, noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit
Belangrijke uitgangspunten van de AVG zijn dat de gegevensverwerking plaatsvindt voor een specifiek doel en 
voldoet aan de principes van noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit. Daarnaast moeten er passende waar-
borgen zijn om de privacy van burgers te beschermen. Deze uitgangspunten gelden voor gemeenten, maar 
ook voor de organisaties in het sociaal en onderwijsdomein waarmee zij samenwerken.

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/faq/wat-is-een-privacyverklaring-privacy/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/faq/welke-informatie-moet-er-in-een-privacyverklaring-staan-privacy/
https://www.programmasociaaldomein.nl/trajecten/uitwisseling-persoonsgegevens-en-privacy-upp/documenten/publicaties/2019/10/16/hoe-communiceer-je-met-inwoners-over-privacy


Doel …
Het doel waarvoor je gegevens verwerkt, moet specifiek zijn. Een algemeen doel zoals ‘wij willen kwetsbare 
jongeren ondersteunen’ is te vaag. Een doel als ‘wij willen alle jongeren die bij het RMC in beeld zijn als voortij-
dig schoolverlater benaderen met een passend aanbod om het verzuim terug te dringen’ is al veel concreter. Je 
zult wel moeten definiëren wat een passend aanbod is, hoe je gaat bepalen wie welk aanbod krijgt en welke 
gegevens in de verschillende stappen van het werkproces noodzakelijk zijn. Een ander voorbeeld is: ‘het doel 
van het casusoverleg is om tot een ondersteuningsplan te komen voor een jongere uit het Jongeren in Beeld 
– bestand’. Ook dan moet je een aantal zaken verder uitwerken, zoals de stappen om te bepalen welke partijen 
betrokken moeten worden bij het overleg en afspraken maken over vertrouwelijkheid van het overleg. 

… en doelbinding
Als je gegevens hebt gekregen voor het ene doel, mag je ze niet zomaar gebruiken voor een ander doel. Als je 
bijvoorbeeld gegevens hebt gekregen voor het toekennen van een uitkering, mag je die niet zo maar gebrui-
ken voor het toeleiden naar een voorziening in het kader van de Jeugdwet. Je moet op zijn minst toetsen of de 
doelen verenigbaar zijn met elkaar. Soms zijn er wettelijke bepalingen die hergebruik voor andere doelen 
mogelijk maken. Zo’n bepaling vind je dan in een van de materiewetten die aan de orde zijn. De privacy officer 
of jurist kan je hierbij helpen.

Noodzakelijk en proportioneel
Je gebruikt alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel dat je voor ogen hebt. Als je kunt vol-
staan met minder gegevens, moet je dat doen. En de inbreuk op de privacy van een jongere moet in een rede-
lijke verhouding staan tot het doel. Als je bijvoorbeeld kunt volstaan met het gegeven dát iemand een 
bepaalde voorziening krijgt, mag je geen verdere inhoudelijke behandelgegevens opvragen. Voor een casus-
overleg geldt bijvoorbeeld dat je alleen partijen betrekt die noodzakelijk zijn om tot een goede ondersteuning 
van de jongere te komen.

Subsidiair
Als er minder ingrijpende manieren zijn om het doel te bereiken, moet je dat doen. Als je bijvoorbeeld kunt 
volstaan met gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens, doe je dat en zorgt ervoor dat gegevens niet 
tot personen herleidbaar zijn. Dit speelt bijvoorbeeld bij beleidsonderzoek. Daar gaat het immers niet om indi-
viduele casuïstiek, maar om een generiek beeld op geaggregeerd niveau. De gegevens die je gebruikt voor het 
genereren van de beleidsinformatie moeten dan zodanig versleuteld worden dat ze niet herleidbaar zijn tot 
personen. En de rapportage moet ook zo zijn, dat deze niet tot individuen herleidbaar is.

3.3 Passende technische en organisatorische maatregelen
Organisaties moeten bij het verwerken van persoonsgegevens passende technische en organisatorische maat-
regelen inbouwen om de privacy van burgers te beschermen. Daarvoor is het nodig dat zij een analyse maken 
van de risico’s voor de burger bij het verwerken van gegevens en maatregelen nemen om die risico’s zo klein 
mogelijk te maken. Bij risico’s kun je denken aan:
• stigmatisering en schaamte doordat anderen weten dat er problemen spelen in een huishouden
• uitsluiting van voorzieningen doordat er verkeerde conclusies worden getrokken uit geautomatiseerde ver-

werkingen
• onterechte en ongewenste bemoeienis van de overheid
• verlies van vertrouwen in gemeente of hulpverleners
• identiteitsfraude
 
Passende maatregelen kunnen technisch en organisatorisch van aard zijn, zoals: 
• beveiliging tegen hacks
• beperken van de medewerkers die toegang hebben tot casusinformatie tot degenen die ook daadwerkelijk 

betrokken zijn bij de persoon pof gezin
• scheiding van de informatiehuishouding voor verschillende taken om te voorkomen dat gegevens ten 

onrechte gebruikt worden voor andere doelen



3.4 Geheimhoudingsverplichtingen en andere aandachtspunten

Geheimhoudingsverplichtingen
Een element dat bijna altijd een rol speelt als zorg- of hulpverleners betrokken zijn bij de ondersteuning van een 
jongere, is hun beroepsgeheim. Zij kennen een beroepsgeheim op grond van de Jeugdwet, Wgbo of de Wet 
BIG en hebben in de regel toestemming nodig om gegevens te verstrekken aan andere partijen. Maar ook veel 
andere hulpverleners – denk aan maatschappelijk werkers – hebben vaak een beroepscode met een geheim-
houdingsbepaling.

Vaak kennen materiewetten ook weer bepalingen die een uitzondering maken op die beroepsgeheimen. Zo 
kent de Jeugdwet een bepaling die het mogelijk maakt voor jeugdhulpverleners om gegevens aan de 
gemeente te verstrekken als dat noodzakelijk is voor de toeleiding naar jeugdhulp of jeugdbescherming. Maar 
even zo goed kunnen er bepalingen zijn die een extra beperking inhouden om gegevens te verstrekken aan 
anderen. Die bepalingen zijn vaak gekoppeld aan de (wettelijke) taak die wordt uitgevoerd. Daarom is ‘weten 
welke taak je uitvoert’ zo belangrijk.

Gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens
De AVG kent een verbod op het verwerken van gezondheidsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Ook daar 
zijn weer uitzonderingen op, bijvoorbeeld als de overheid wettelijk geregeld heeft dat je dergelijke gegevens 
wel mag gebruiken voor een bepaalde taak. Voor de taken in het sociaal domein, onderwijs, zorg- en hulpverle-
ning is het vrijwel altijd noodzakelijk dat partijen ook gezondheidsgegevens kunnen verwerken. Denk aan een 
school in het kader van passend onderwijs, of de gemeente in het kader van leerplicht of jeugdhulp. Dat is dan 
ook altijd geregeld in de betreffende materiewet.

Voor strafrechtelijke gegevens ligt dat anders. Die zijn veel minder vaak noodzakelijk in die domeinen. 
Bepalingen die regelen dat partijen voor een bepaalde taak strafrechtelijke gegevens mogen verwerken zijn er 
dan ook veel minder.

4 Zorgvuldig handelen en nadenken over risico’s 
Regelgeving over gegevensverwerking en privacy gaat in essentie over zorgvuldig handelen met respect voor 
de burger. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat je nadenkt over de risico’s die het verwerken en uitwisselen 
van gegevens met zich meebrengen voor de privacy van de burger. En dat je je werkwijze zo inricht dat je die 
risico’s beperkt.

5 Feitelijke vragen over gegevensverwerking
Als je sowieso iets wilt kunnen zeggen over de vraag of je gegevens mag verwerken of niet, is het belangrijk dat 
je vooraf goed hebt nagedacht over een aantal vragen. Als je daar niet over hebt nagedacht, kan ook een pri-
vacy officer je niet verder helpen.
Je stelt de volgende vragen:
1. Wat is het vraagstuk dat ik wil oplossen?
2. Op basis van welke taak bemoei ik mij ermee?
3. Met welke partijen wil ik samenwerken, wat is hun taak en rol in die samenwerking, of van welke partijen wil 

ik gegevens gebruiken en waarom?
4. Welke activiteiten willen we ondernemen en hoe ziet ons werkproces eruit?
5. Welke (type) gegevens zijn nodig om te gebruiken en waarom?
6. Welke maatregelen kunnen we nemen om privacyrisico’s voor de inwoner of leerling te voorkomen?
7. Welke afwegingsmomenten kunnen we in de uitvoering inbouwen om zorgvuldig en respectvol handelen te 

borgen?

Voor meer informatie
aanpak16-27@vng.nl
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