
Factsheet 2

Gegevensverwerking kwetsbare jongeren

Het genereren van beleidsinformatie

Over deze serie
Deze factsheet is deel 2 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 is bedoeld voor beleidsmedewerkers en geeft op een niet-juridische wijze inzicht in de basisprincipes 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 factsheet Het genereren van beleidsinformatie behandelen we een aantal vuistregels die je kunt hante-
ren bij het hanteren van beleidsinformatie. In het tweede deel van deze factsheet laten we aan de hand van een 
casus zien hoe dat in de praktijk kan uitwerken.

1 Doelen van beleidsinformatie
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.

Typische doelen voor het genereren van beleidsinformatie bij kwetsbare jongeren zijn:
• zicht krijgen op de omvang van de doelgroep
• zicht krijgen op het aantal jongeren die op een of meerdere onderdelen van de Big5 problemen hebben/

vastlopen
• zicht krijgen op het volume van bepaalde voorzieningen voor de inkoop
• zicht krijgen op effectiviteit van bepaalde aanpakken voor evaluatie en toekomstig beleid
• ontwikkelen van een afwegingskader of instrumenten voor de professionals
• inzicht krijgen in de belevingswereld van de doelgroep met het oog op te ontwikkelen aanpakken en inter-

venties.

Doelen die typisch niet horen bij het genereren van beleidsinformatie zijn:
• identificeren van individuele jongeren op grond van een aantal kenmerken om ondersteuning te kunnen 

bieden
• komen tot een ondersteuningsplan voor individuele jongeren
• zicht krijgen op de betrokkenheid van bepaalde partijen bij een individuele jongere.

Vuistregel
Zodra het doel van je gegevensverwerking is om actie te ondernemen richting een individuele jongere, gaat 
het niet meer om het genereren van beleidsinformatie.

Als je persoonsgegevens die je gebruikt voor beleidsinformatie ook wilt gebruiken voor andere doelen, 
bijvoorbeeld het identificeren van individuele jongeren om hen een hulpaanbod te doen, dan moet je apart 
beoordelen of de gegevens daarvoor gebruikt mogen worden. 

2 Beleidsinformatie mag niet tot personen herleidbaar zijn
De AVG vereist dat je passende waarborgen neemt om te voorkomen dat de privacy van jongeren wordt onno-
dig wordt geschaad.

Beleidsinformatie is bedoeld om inzicht te geven op een geaggregeerd niveau. Het is daarom ook niet nodig 
en niet toegestaan dat de beleidsrapportages tot individuele jongeren herleidbaar zijn. Daarnaast is beleidsin-
formatie in veel gevallen openbaar en wordt besproken met mensen zoals bestuurders en directeuren, die zelf 



meestal geen bemoeienis hebben met individuele jongeren. Het zou een onevenredige inbreuk op de privacy 
van de jongeren zijn als de beleidsinformatie wel tot individuele jongeren herleidbaar zou zijn.

Soms komen er casussen boven drijven die óf omdat ze uniek zijn, óf omdat het aantal zeer klein is op grond 
van hun specifieke kenmerken toch tot personen herleidbaar zijn. In dergelijke gevallen mag je die casussen 
niet rapporteren. In het statistisch en beleidsonderzoek worden daarvoor minimumgrenzen gehanteerd.

Zodra het resultaat van je gegevensverwerking tot individuele personen herleidbaar is, voldoet het in niet meer 
aan de eisen die aan beleidsinformatie gesteld worden.

Vuistregels
Beleidsinformatie wordt op zo’n manier weergegeven dat deze niet tot individuele personen herleidbaar is.

Bij casusbeschrijvingen gebruik je geen unieke casussen, maar casussen die veel voorkomen, of samenge-
stelde casussen.

Bij lage aantallen sluit je ‘unieke casussen’ uit van de rapportage.

3 Gebruikmaken van geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens
Bij beleidsinformatie wil je vaak verschillende verbanden leggen. Bijvoorbeeld omdat je wilt weten hoeveel 
mensen binnen de doelgroep een of meerdere vormen van ondersteuning ontvangen. Dat mag. Maar je zult 
passende maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat deze jongeren ook met naam en toenaam zicht-
baar worden. In het statistisch en beleidsonderzoek maken ze daarvoor gebruik van vormen van anonimisering, 
pseudonimisering en versleuteling.

Je maakt dan een scheiding tussen het bronbestand en het onderzoeksbestand. Het onderzoeksbestand is 
zodanig bewerkt dat het voor de onderzoeker niet tot personen herleidbaar is. Zo kun je bijvoorbeeld wel een 
analyse maken van hoeveel jongeren in een bepaalde leeftijdscategorie gebruikmaken van meerdere voorzie-
ningen, zonder dat je kunt zien om welke jongeren het specifiek gaat.

Als je wilt weten hoe dat werkt kun je het beste advies vragen bij bijvoorbeeld het bureau voor statistiek en 
beleidsonderzoek van je gemeente. Als je een goede ICT-afdeling hebt kan die natuurlijk ook met behulp van 
query’s analyses maken, op zodanige manier dat het resultaat niet naar individuele jongeren herleidbaar is.

Vuistregel
Leg een apart onderzoeksbestand aan waarin de gegevens voor de onderzoeker niet tot personen herleid-
baar zijn en gebruik versleuteling om gegevens van individuele jongeren te kunnen matchen.

4 Verandert het type doel: beoordeel opnieuw of je de gegevens mag gebruiken
Als gegevens eenmaal zijn geanonimiseerd zijn het geen persoonsgegevens meer. Het is toegestaan dat je ze 
opnieuw gebruikt voor een ander beleidsonderzoek.

Als de gegevens niet zijn geanonimiseerd, moet je kijken of je de gegevens ook voor het nieuwe doel mag 
gebruiken. Als het doel verandert van beleidsonderzoek naar vroegsignalering of behandeling van casuïstiek, 
kun je ervan uitgaan dat het hergebruik van die gegevens niet is toegestaan.

Vuistregel
Persoonsgegevens die je hebt verzameld voor beleidsinformatie mag je niet gebruiken voor vroegsignale-
ring of behandeling van individuele casuïstiek.



5 Na gebruik vernietigen
Je mag persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Als gegevens geanonimiseerd zijn dan is er 
geen probleem. Maar als gegevens alleen gepseudonimiseerd zijn, moet je het bestand vernietigen na afloop 
van het onderzoek, of alsnog maatregelen moeten nemen om ze volledig te anonimiseren. Bijvoorbeeld door 
de ‘sleutel’ die gebruikt is voor de versleuteling pseudonimisering te vernietigen.

Vuistregel
Als het onderzoek is afgerond vernietig je het onderzoeksbestand of zorg je voor volledige anonimisering 
van de gegevens

6 Welke gegevens mag ik gebruiken voor beleidsonderzoek?
Gegevensbestanden waarover jouw organisatie beschikt voor de eigen taken, mag je gebruiken voor beleids-
analyses, mits je invulling geeft aan de hiervoor beschreven randvoorwaarden. Voor gemeenten kun je daarbij 
denken aan de gegevens betreffende de Participatiewet, Wmo 2015, Jeugdwet, Wet schuldhulpverlening en de 
leerplicht. Ook de gegevens waarover de gemeente beschikt in het kader van Jongeren in Beeld mag de 
gemeente gebruiken voor beleidsanalyses. 

En hoe zit het met gegevens van andere organisaties?
Dat ligt ingewikkelder. Andere organisaties moeten dan een afweging maken of ze gegevens voor dat doel 
mogen verstrekken en of er voldoende waarborgen zijn om de privacy van de jongeren te beschermen. Ook 
moeten ze overwegen of ze toestemming moeten vragen voor het verstrekken van dergelijke gegevens. Ze 
zullen dan ook niet snel bestanden met persoonsgegevens verstrekken voor beleidsonderzoek.

De Jeugdwet kent een specifieke regeling voor beleidsinformatie. Instellingen in de jeugdhulp en jeugdbe-
scherming stellen persoonsgegevens ter beschikking aan het CBS. Gemeenten kunnen in de omgeving van het 
CBS zelf analyses uitvoeren en hun eigen Jeugdwetgegevens daaraan toevoegen. Ze mogen jeugdhulpaanbie-
ders of gecertificeerde instellingen niet vragen om persoonsgegevens te verstrekken voor beleidsonderzoek.

Vuistregels
Eigen bestanden met persoonsgegevens mogen gebruikt worden voor beleidsanalyses, mits er voldoende 
waarborgen zijn voor de privacy van de jongeren.

Andere organisaties moeten een eigen afweging maken of ze gegevens kunnen verstrekken voor beleids-
analyses. In het algemeen is de kans dat ze dat mogen doen klein.

Onder de Jeugdwet verstrekken instellingen persoonsgegevens voor beleidsanalyses uitsluitend aan het 
CBS. Gemeenten kunnen in de CBS-omgeving analyses maken.

7 Andere mogelijkheden voor gegevensgebruik voor beleidsinformatie
Er is nog een aantal andere mogelijkheden om toch je beleidsanalyses te doen.

Onder de AVG is het toegestaan persoonsgegevens ter beschikking te stellen voor statistisch of wetenschappe-
lijk onderzoek, mits er voldoende waarborgen zijn voor de privacy van de jongeren. Je kunt dan bijvoorbeeld 
een onafhankelijk onderzoeksbureau vragen de analyse te doen. Dat bureau ontvangt dan uitsluitend versleu-
telde bestanden, zonder zelf de sleutel te kennen. Het voert analyses uit en draagt zorg voor vernietiging van 
de bestanden na afloop.

Een andere mogelijkheid is dat je de organisatie van wie je gegevens wilt betrekken in je beleidsanalyse vraagt 
om zelf een analyse te maken. Je ontvangt dan alleen de rapportage.



Om kan je eerst een analyse te maken op basis van gegevens die je ter beschikking hebt, en deze vervolgens te 
laten valideren door anderen. Denk daarbij aan het opstellen van profielen, die je vervolgens laat toetsen door 
professionals aan echte casuïstiek.

Je kunt het verstrekken van persoonsgegevens voor beleidsonderzoek of analyses niet afdwingen.

Vuistregels
Je hoeft niet altijd zelf de beschikking te hebben over gegevens om toch zinvolle analyses te maken of te 
laten maken.
Wil je gegevens van andere organisaties gebruiken: schakel een onafhankelijk onderzoeksbureau in of vraag 
hen een analyse te maken.
Keer het om: laat je eigen analyse valideren door anderen op basis van hun eigen gegevens.

8 Onderzoeksplan
Om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens voor beleidsinformatie voldoet aan alle eisen 
voor waarborging van de privacy van jongeren, is het van belang dat je een onderzoeksplan opstelt. Daarin 
geef je nauwgezet aan welke maatregelen je neemt om de privacy van de jongeren te waarborgen.

Een hulpmiddel daarbij kan zijn de Gedragscode voor beleids- en statistisch onderzoek van de vereniging voor 
beleids- en statistisch onderzoek.

Vuistregels
Maak een onderzoeksplan met waarborgen voor de privacy van jongeren.
Maak gebruik van de gedragscode voor beleids- en statistisch onderzoek en laat je adviseren door experts 
op dit gebied.

Voorbeeld uit een gemeente: Een aanpak voor het opstellen van profielen en inkoopbehoefte

Algemene beschrijving
De overgang van jeugdzorg naar jongvolwassenheid verloopt niet altijd vlekkeloos. Soms raken jongeren uit 
beeld, waardoor de gemeente niet langer passende ondersteuning kan bieden. In een gemeente leidde dat 
tot de volgende centrale vraag: welke woon- en zorgbehoefte hebben jongeren die uitstromen uit de jeugd-
bescherming, en welke woonzorgarrangementen moeten wij dan inkopen?
Voordat er beleidsmatig een antwoord kon worden geformuleerd op deze vraag, was meer inzicht nodig in 
het probleem: om hoeveel jongeren gaat het eigenlijk in de regio? En kan er op basis van hun verhalen iets 
gezegd worden over hun zorgbehoeften? Het antwoord luidde: ja! In deze regio zijn vier uitstroomprofielen 
ontwikkeld, gebaseerd op de zorgbehoeften van deze jongeren. Vervolgens is in kaart gebracht om hoeveel 
jongeren het gaat en wat de jongeren in elk van de profielen nodig hebben. Dit proces is vormgegeven 
samen met jeugdzorgprofessionals. 
De gemeenten gebruiken deze profielen om gesprekken te voeren met zorg, onderwijs, wonen en natuurlijk 
ook het interne gesprek binnen een gemeente (bijvoorbeeld in gesprek met de gemeenteraad).

Aanpak
Het onderzoek is belegd bij een reeds bestaand expertiseteam van een gecertificeerde instelling. Veel van 
de jongeren waarom het gaat zijn bij hen in behandeling. En zij hebben vanuit ervaring zicht op de proble-
men waarmee jongeren kampen.
Op basis van die ervaring heeft de onderzoeker vier profielen opgesteld met casusbeschrijvingen. Deze zijn 
gevalideerd en vervolgens zijn het aantal jongeren per profiel in kaart gebracht.
De onderzoeker heeft begeleiders geselecteerd van jongeren die op het punt staan uit te stromen uit de 
jeugdzorg. De begeleiders werden gebeld om relevante informatie te verzamelen. 

https://www.beleidsonderzoek.nl/Over_VBO/VBO_publicaties.aspx?pgeId=239


Vanuit het expertiseteam zijn telefonische gesprekken gevoerd met de begeleiders van jongeren in de 
jeugdzorg die een stap maken naar jongvolwassenheid. Tijdens de gesprekken is gevraagd naar de vol-
gende gegevens, om zo samen met de begeleider per jongere te kunnen bepalen in welk profiel de desbe-
treffende jongere past. De volgende gegevens zijn hierbij verzameld:
• leeftijd
• gezinssituatie
• woonsituatie
• huidige zorgbehoefte
• hulpverleningsgeschiedenis
• psychische en mentale toestand

De gegevens werden geanonimiseerd, zodat deze voor de onderzoeker niet meer tot individuele jongeren 
herleidbaar waren. Op basis van de verzamelde gegevens kon worden gecheckt of de werkelijke woonzorg-
behoeften van jongeren ook daadwerkelijk in lijn zijn met de vooraf geschetste profielen, of dat er heel 
andere profielen voorkwamen. Bovendien ontstond een beeld hoeveel jongeren in de verschillende profie-
len vielen en daarmee in het volume aan verschillende woon-zorgarrangementen in de regio, en per 
gemeente. 
Met de profielen in de hand zijn de gemeenten oplossingen gaan ontwikkelen. Zij konden dit doelgericht 
doen omdat er door het onderzoek duidelijk was hoeveel zorgbehoefte er per profiel is.
Toen deze oplossingen vervolgens waren ontwikkeld kon de onderzoeker de begeleiders inseinen dat er 
geschikte woonzorgarrangementen beschikbaar waren en konden de begeleiders met de jongere de aan-
vraag in gang zetten. 
Op die manier sneed het mes aan twee kanten: de gemeenten kregen via de profielen beter inzicht in de 
zorgbehoefte van jongeren via het onderzoek in de behoefte daaraan in hun eigen gemeente. Door de 
begeleiders te informeren over de beschikbaarheid van woon-zorgarrangementen konden zij in de zorgbe-
hoefte van individuele jongeren voorzien. De onderzoeker fungeerde op die manier tevens als een interme-
diair. 
Aan de profielen zijn ook kostenplaatjes gehangen, dat is vanuit de gemeente gedaan. De gemeente moest 
hiervoor weten in welke instellingen de jongeren zitten en om hoeveel jongeren het gaat. Op die manier kon 
bepaald worden wat de huidige kosten zijn. Met de zorgbehoefte kon ook bepaald worden wat de kosten 
zouden worden. 

Reflectie aan de hand van de vuistregels
De gemeenten zijn niet zelf gegevens gaan verzamelen. maar hebben de organisatie die werkt met de jon-
geren gevraagd om de profielen te ontwikkelen en te valideren. Die organisatie kon daarbij gebruikmaken 
van eigen gegevens. De gemeenten ontvingen alleen:
• de profielen als instrument, zonder informatie over de individuele jongeren
• de aantallen per profiel
• de aantallen per gemeente

Hoewel in sommige gemeenten een bepaald profiel misschien maar een of twee keer voorkwam, waren de 
profielen op zich niet zo gedetailleerd dat zij tot specifieke personen in de gemeente waren terug te leiden.

Een vraag zou nog kunnen zijn of de organisatie die het onderzoek uitvoerde wel de gegevens van jongeren 
mocht gebruiken. In de eerste plaats: voor zover de onderzoeker gegevens over jongeren heeft verwerkt, 
heeft ze dat zo gedaan dat deze voor haar niet tot individuele jongeren herleidbaar waren. In de tweede 
plaats lag het voor de hand dat de organisatie aan dit onderzoek zou meewerken, omdat het direct in het 
belang was van de jongeren die zij begeleidden, en ook paste bij hun zorgplicht om te zorgen dat deze jon-
geren goed terecht zouden komen als zij uitstroomden uit jeugdzorg.

De onderzoeker heeft geen persoonsgegevens van de jongeren verwerkt. Zij heeft een selectie gemaakt van 
begeleiders van jongeren binnen de doelgroep. Op die manier kon ze informatie verzamelen voor het toet-
sen van de profielen en de benodigde volumes, zonder daarbij persoonsgegevens van de jongeren zelf te 
verwerken.



Doordat ze wel wist welke begeleiders ze had bevraagd, kon ze via hen ervoor zorgen dat het beschikbare 
aanbod bij de jongeren terechtkwam zonder dat zij zelf hoefde te weten welke jongeren het betrof.

Omdat haar eigen bestand al geanonimiseerd was, hoefde zij dat niet per se te vernietigen. Zij zou het 
kunnen bewaren, eventueel nog ontdaan van de begeleidersgegevens, om later te kunnen toetsen of er 
verschillen in behoeften en vraag optreden en of de profielen nog kloppen.

Of de onderzoeker dit van tevoren allemaal zo had uitgedacht is niet bekend. We hebben geen onderzoeks-
plan gezien. Dat is misschien het enige kritiekpunt. Maar met gezond verstand en respect voor de jongeren 
heeft ze het ook zonder plan goed gedaan.

Voor meer informatie
aanpak16-27@vng.nl
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