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Achtergrond en toepassing instrument

• Dit instrument is ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het formuleren van privacy- 

acties voor het sociaal domein

• Het betreft een instrument om als gemeente in korte tijd zelf te kunnen beoordelen wat er al is   

ingeregeld in het kader van de privacy en indien nodig op welke manier de zorgvuldige omgang  

met persoonsgegevens van burgers in het sociaal domein kan worden verbeterd (NB. Het   

betreft geen officiële audit of Privacy Impact Assessment (PIA))

• Als uitgangspunt is het Raamwerk Privacy genomen, dat door de VNG is opgesteld. De vijf  

onderdelen van dit raamwerk zijn: Governance, Beleid, Bewustwording en communicatie,  

Werkprocessen en triage en Beheer en opslag van gegevens. Uit de praktijk blijkt dat op al  

deze terreinen zaken moeten worden ingericht om de privacy goed te borgen.

• Noteer naast elke vraag van de scan uw antwoord, een toelichting op uw antwoord en uw eigen  

acties. Per vraag wordt aangegeven wat de gemeente op dit gebied zou moeten inrichten  

vanuit wettelijke vereisten of op basis van best practices in het land.

• Bepaal met de betrokkenen in de gemeente de prioriteiten en stel een actieplan op
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Beleid

Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

1 Is er een algemeen priva-
cybeleid in uw gemeente 
aanwezig?

Veel gemeenten kiezen er voor om een gemeen-
tebreed privacybeleid op te stellen. Hierin worden 
de gemeentebrede uitgangspunten beschreven 
op het gebied van de zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens. Houd dit beleid actueel, en 
controleer of er nieuwe vereisten zijn vanuit wet- 
en regelgeving. De Europese Privacyverordening 
(verwacht in 2016) stelt strengere privacyvereis-
ten. Pas hier uw beleid tijdig op aan.

2 Is er specifiek voor de 
situatie in het sociaal 
domein een privacybeleid 
opgesteld voor uw ge-
meente (gebaseerd op de 
inhoudelijke beleidskeu-
zes die er gemaakt zijn)?

Het is aan te bevelen voor de situatie in het soci-
aal domein  een aantal aparte beleidsuitgangs-
punten te formuleren. In dit beleid beschrijft 
u de kaders waarbinnen gegevensverwerking 
plaatsvindt, waarbij u de inhoudelijke beleidskeu-
zes beschrijft (bijv. mate van integraal werken, 
taken en werkzaamheden gemeente) in relatie 
tot de relevante (nieuwe) wettelijke kaders. Maak 
hierbij eventueel gebruik van bestaand privacy-
beleid binnen uw gemeente en betrek juridische 
zaken en de betrokken 3D-beleidsdirecties hierbij. 
Het formuleren van beleidsuitgangspunten kan 
helpen bij het opstellen van een handreiking voor 
de professional en in de communicatie naar de 
burger.

3 Zijn de beleidsuitgangs-
punten privacy gedeeld 
met externe partijenuit-
besteed aan wie taken 
worden, bij wie u zorg 
inkoopt of met wie u 
samenwerkt?

Draag zorg dat de privacybeleidsuitgangspunten 
van de gemeente worden gedeeld met alle exter-
ne partijen aan wie taken worden uitbesteed, bij 
wie u zorg inkoopt of met wie u samenwerkt. Op 
die manier is voor alle partijen (inclusief voor de 
burger) duidelijk op welke manier met persoons-
gegevens wordt omgegaan.
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Governance: interne afspraken

Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

1 Is er binnen uw gemeente 
iemand aangewezen die 
expliciet verantwoordelijk 
is voor het borgen van de 
privacy van burgers bij de 
verwerking van persoons-
gegevens in het sociaal 
domein? 

Het is aan te raden om iemand te benoemen die 
de regie voert op de borging van privacy in het 
sociaal domein. Dit zou een Functionaris voor de 
gegevensbescherming (FG) kunnen zijn, maar dit 
is niet verplicht. In de praktijk wordt deze rol op 
verschillende wijzen ingericht. Soms wordt de 
taak belegd bij informatievoorziening (informa-
tiebeveiliging) soms bij juridische zaken en in som-
mige gevallen bij een medewerker kwaliteit. Het 
is in ieder geval van belang dat deze medewerker 
de ontwikkeling, implementatie en operationele 
uitvoering overziet van het privacybeleid binnen 
de gemeente. Wanneer men officieel een FG aan-
stelt dan heeft deze een aparte juridische status 
binnen de gemeente en een officiële toezichthou-
dende taak. (zie handreiking Governance  van de 
VNG voor meer informatie) 

2 Is duidelijk wie waar-
voor verantwoordelijk 
is/zijn in de organisatie 
m.b.t. de verwerking van 
persoonsgegevens? (zoals 
wie adviseert, controleert 
en rapporteert over de 
verwerking en op welk 
niveau (binnen het team, 
directie en/of (deel)
gemeente?)

Zorg dat leidinggevenden op de hoogte zijn van 
hun verantwoordelijkheid  m.b.t. de verwerking 
van persoonsgegevens. Zij moeten op de hoogte 
zijn van: wat persoonsgegevens zijn, welke per-
soonsgegevens hun afdeling of team verwerkt, 
wat zij moeten doen indien er zich incidenten 
voordoen m.b.t. persoonsgegevens (datalekken of 
klachten e.d.), wat hun eigen verantwoordelijk-
heid is ten aanzien van het creëren van bewustzijn 
en trainen van de eigen medewerkers.
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Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

3 Heeft u afspraken ge-
maakt met het College en 
de Raad over de wijze van 
verantwoording over het 
privacybeleid? (zowel dat 
van de gemeente zelf als 
van partijen aan wie ta-
ken in het sociaal domein 
zijn uitbesteed) 

Het College moet aan de Raad verantwoording 
af kunnen leggen over de zorgvuldige omgang 
met persoonsgegevens van burgers. Maak daarom 
afspraken (met het College van B&W en de Ge-
meenteraad) over de wijze van verantwoording. 
Van belang is dat de politieke discussie over het 
belang van privacy gescheiden wordt van de vraag 
of de privacy wettelijk is geborgd. 

4 Beschikken medewerkers 
waar nodig over een Ver-
klaring Omtrent Gedrag 
(VOG)? 

Breng in kaart welke medewerkers over een Ver-
klaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten beschik-
ken. Volgens de Jeugdwet moet elke hoofdbehan-
delaar een geldige VOG hebben. Vrijgevestigde 
jeugdhulpaanbieders moeten een VOG overleg-
gen aan de gemeente met wie zij een contract 
sluiten. Dit is een VOG voor natuurlijke personen. 
In de verwervingsprocedure aan jeugdhulpaan-
bieders kunnen gemeenten de eis stellen dat zij 
voor de medewerkers die zorg verlenen een VOG 
overleggen. Het is dus van belang om na te gaan 
welke interne medewerkers een VOG nodig heb-
ben, maar ook jeugdhulpverleners van instellin-
gen waar inkoopafspraken mee  zijn gemaakt.

5 Controleert u of het 
privacybeleid van uw 
gemeente in de praktijk 
wordt uitgevoerd en 
stuurt u daarop?  (Denk 
aan audits, PIA’s op syste-
men etc.)

Het is aan te bevelen om uzelf en samenwerkings-
partners periodiek te controleren of het privacy-
beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Dit kan 
door middel van audits, maar ook door middel 
van intervisie onder professionals. Besteed extra 
aandacht aan organisaties aan wie gemeentelijke 
taken worden uitbesteed. De gemeente blijft dan 
namelijk verantwoordelijk. Een Privacy Impact 
Assessment (PIA) kan vooraf worden uitgevoerd 
bij het opstellen van nieuwe werkprocessen en 
inrichten van systemen.

6 Heeft u juridische on-
dersteuning binnen uw 
organisatie voor priva-
cyvraagstukken en de 
uitwerking van wet- en 
regelgeving naar een pas-
send privacybeleid?

Zorg dat bekend is wie binnen de afdeling Ju-
ridische Zaken verantwoordelijk is voor priva-
cyvraagstukken en dat medewerkers hier met 
privacyvragen terecht kunnen, betrek diegene bij 
de privacyvraagstukken in het sociaal domein en 
bij de vertaling van wet- en regelgeving naar een 
passend privacybeleid. 
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Governance: externe afspraken 

Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

1 Heeft u met alle gemeen-
telijke afdelingen en/ of  
organisaties die gemeen-
telijke taken uitvoeren  
afspraken gemaakt om 
de privacy van burgers te 
borgen? (in contracten, 
opdrachtverlening, be-
voegdheidsverlening)

Breng in kaart aan wie de gemeente taken uitbe-
steedt in het sociaal domein. Ga per organisatie 
na of afspraken zijn gemaakt over de zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens. Bepaal welke  
convenanten of andere overeenkomsten moeten 
worden aangepast en met welke partijen nog 
afspraken moeten worden gemaakt over de zorg-
vuldige omgang met persoonsgegevens in het 
kader van samenwerking in sociaal domein. 
(zie VNG-document Governance voor meer infor-
matie en specifieke aandachtspunten)

2 Heeft u wanneer u be-
werkers inschakelt (bijv. 
ICT-leveranciers) privacy-
afspraken gemaakt? 
(Bewerker: de bewerker 
verwerkt gegevens ten 
behoeve van de verant-
woordelijke, dat wil zeg-
gen overeenkomstig diens 
instructies en onder diens 
verantwoordelijkheid. 
De bewerker heeft geen 
zeggenschap over het 
doel van en de middelen 
voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Hij 
neemt geen beslissingen 
over het gebruik van de 
gegevens, de verstrekking 
aan derden en andere 
ontvangers, de duur van 
de opslag van de gege-
vens enz.)

Breng in kaart welke bewerkers worden ingescha-
keld en ga na of er in bewerkersovereenkomsten 
afspraken zijn gemaakt over de zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens. Bepaal welke 
bewerkersovereenkomsten nog moeten worden 
aangepast. Er dient in ieder geval aandacht te 
worden besteed aan: verantwoordelijkheid per-
soonsgegevens, 
afspraken over eventuele goedkeuring van onder-
aannemers,
Incidentenmanagement, teruggave of vernieti-
ging gegevens door de bewerker en subbewer-
kers, beveiliging systemen, autorisaties, wanneer 
aan de samenwerking een einde komt, bepalin-
gen over toezicht door de gemeente, eventueel 
ingrijpen wanneer de bewerker en/of subbewer-
ker zich niet aan de afspraken houdt  en aanspra-
kelijkheid.
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Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

3 Zijn er afspraken gemaakt 
bij het inkopen van zorg 
over privacy, bijvoorbeeld 
bij het opstellen van 
inkoopcontracten?

Doe aantoonbaar navraag naar de privacybeleids-
voering bij partijen bij wie u zorg inkoopt. In 
bestekteksten of inkoopcontracten kan naar een 
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens ver-
wezen worden. Maak afspraken over:
• De uitwisseling (of beperking daarvan) van ge-
gevens in de back office/ factureringsproces 
• De eventuele samenwerking op casus niveau bij 
complexe problematiek 

4 Zijn er afspraken gemaakt 
met partijen met wie 
wordt samengewerkt  als 
het gaat om melden van 
signalen (bijvoorbeeld 
met onderwijsinstellin-
gen, huisartsen, politie, 
justitie, woningbouw-
vereniging) en rondom 
multiproblematiek? 

Maak met de belangrijkste ‘vindplaatsen’ (on-
derwijsinstellingen, woningbouwcorporaties,  
energiebedrijven, huisarts, wijkverpleging, politie) 
afspraken over gegevensuitwisseling bij signalen 
of meldingen aan Jeugd/Wijk/WMO teams. Leg 
in een convenant vast hoe gegevensuitwisseling 
plaatsvindt met partijen met wie wordt samen-
gewerkt rondom multiproblematiek. (zie VNG-
document Governance voor meer informatie en 
specifieke aandachtspunten)
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Bewustwording en communicatie

Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

1 Is er binnen de gemeente 
een gedragscode voor 
medewerkers waarin het 
belang van privacy wordt 
beschreven en aan welke 
regels en reglementen uw 
medewerkers in het soci-
aal domein (bijvoorbeeld 
in het sociaal wijkteam en 
klantcontactcentrum) zich 
dienen te houden? 

Ga na of er binnen uw gemeente een gedrags-
code is geïmplementeerd waarin aandacht is voor 
de manier waarop uw medewerkers om dienen te 
gaan met de persoonsgegevens van burgers. Me-
dewerkers dienen zich te committeren aan deze 
gedragscode. Vaak gebeurt dat door middel van 
een ondertekening bij indiensttreding. Ga na of 
de gedragscode ook geldig is voor de nieuwe situ-
atie in het sociaal domein. Het is aan te raden om 
een specifieke handreiking privacy voor profes-
sionals op te stellen. (zie VNG document Opstellen 
handreiking voor de professional)

2 Worden de professio-
nals (die gemeentelijke 
taken uitvoeren in sociaal 
domein) getraind als het 
gaat om privacy bewust-
wording en het maken 
van een zorgvuldige 
rondom het verwerken 
van persoonsgegevens? 

Train professionals in het sociaal domein re-
gelmatig over hoe zij met privacyvraagstukken 
om moeten gaan in hun functie en/of rol. Het 
is van belang dat zij zich bewust zijn van uw 
privacybeleid en bijbehorende reglementen en 
dit kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. 
Evalueer ook regelmatig bijvoorbeeld door middel 
van intervisie en tijdens werkoverleg. Zorg ook 
dat professionals zich bewust zijn van de taken 
die bij een bepaalde rol horen en zich bewust zijn 
van het eventueel ophebben van ‘verschillende 
petten’. 

3 Wordt de burger actief 
geïnformeerd over het 
privacybeleid: inzage, 
bezwaar- en beroep-
procedures en manier 
waarop met persoonsge-
gevens wordt omgegaan 
via website en andere 
kanalen?

Zorg ervoor dat er actief en op een transparante 
manier richting de burger gecommuniceerd wordt 
over het privacybeleid van de gemeente. Burgers 
dienen op de hoogte te zijn van hun rechten 
omtrent de verwerking van hun persoonsgege-
vens, zoals o.a. inzagerecht, recht op correctie en 
recht op verzet. Communiceer hoe zij aanspraak 
kunnen maken op dit recht door middel van uw 
inzage-, bezwaar- en beroepprocedures.
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Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

4 Werkt u in het sociaal 
domein vanuit het  trans-
parantiebeginsel?

Transparantie naar de burger is een belangrijk 
uitgangspunt bij het verwerken van persoonsge-
gevens. Dit betekent dat de gemeente de burger 
altijd informeert (mondeling tijdens een gesprek, 
via een folder en via de website) over welke 
gegevens worden verwerkt en waarom, tenzij de 
situatie dat om zwaarwegende redenen (tijdelijk) 
niet toelaat (onder gegevensverwerking wordt 
ook het delen van gegevens verstaan dus commu-
niceer ook naar de burger met wie er eventueel 
gegevens worden gedeeld en waarom) 

5 Is er sprake van toetsing/
evaluatie door leidingge-
venden of de Functionaris 
Gegevensbescherming?

Het is van belang dat leidinggevenden zich be-
wust zijn van hun verantwoordelijkheid m.b.t.  de 
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Het 
is aan te bevelen dat zij hierover regelmatig het 
gesprek voeren met professionals.
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Werkprocessen en triage 

Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

1 Heeft u in het werkproces 
momenten ingebouwd 
waarop professionals zich 
nadrukkelijk afvragen 
of de verwerking van 
persoonsgegevens nood-
zakelijk en proportioneel 
is en aan de eisen van 
subsidiariteit voldoet? Op 
de momenten dat er een 
afweging gemaakt wordt 
over de routering of aan-
pak van de vraag is vaak 
impilciet ook de vraag 
welke gegevens daar voor 
nodig zijn  bijvoorbeeld 
bij de routering van een 
casus waardoor gegevens-
verwerking plaatsvindt? 
En legt de professional 
deze afweging ook  vast?

Benoem met medewerkers in het sociaal domein die 
de werkprocessen opstellen of in de praktijk uit-
voeren deze specifieke privacymomenten, breng in 
kaart welke functies op deze momenten de afweging 
maken en zorg er voor dat medewerkers periodiek 
getraind worden als het gaat om privacy en gegevens-
verwerking in sociaal domein. Professionals moeten 
deze afweging namelijk steeds bewust maken en 
vastleggen.

(zie handreiking VNG: Triagekader en instrument)

2 Heeft u na het benoemen 
van bovengenoemde mo-
menten in het werkproces 
een informatieanalyse 
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?

Het is aan te bevelen een informatieanalyse uit te 
voeren op het werkproces. Betrek medewerkers uit de 
praktijk en laat een juridisch adviseur per processtap 
beoordelen of de gewenste deling van gegevens bin-
nen de wettelijke kaders mogelijk is en op basis van 
welke grondslag de gegevensverwerking plaatsvindt. 
Zie handreiking VNG: opstellen informatieanalyse
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Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

3 Heeft u processen inge-
richt zodat de burger zijn 
rechten ten aanzien van 
de verwerking van zijn 
eigen persoonsgegevens 
kan uitoefenen, zoals 
bezwaar en beroep en 
inzage?

Gemeenten moeten een formeel en laagdrempelig 
proces inrichten waaruit duidelijk blijkt tot welke 
instantie de burger zich moet richten om zijn rechten 
uit te kunnen oefenen: 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 keukentafelge-
sprek) aan de betreffende hulpverlener vragen welke 
gegevens van hem/ haar worden verwerkt.

4 Sluiten de autorisaties 
aan op de werkprocessen 
(zie ook beheer en opslag 
gegevens)?

Alleen medewerkers die een taak hebben in het werk-
proces moeten bij persoonsgegevens in de systemen 
kunnen. Bepaal welke autorisaties bij welke functie 
horen. Zorg dat het verstrekken (of accorderen) van 
nieuwe autorisaties belegd is bij een inhoudelijk 
leidinggevende  in het sociaal domein
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Beheer en opslag gegevens 

Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

1 Heeft u een overzicht 
van de systemen waarin 
persoonsgegevens wor-
den verwerkt binnen het 
sociaal domein?

Zorg voor een overzicht van de systemen waarin per-
soonsgegevens worden verwerkt binnen het sociaal 
domein. Is dat er niet, zorg er voor dat een dergelijk 
overzicht wordt opgesteld.

2 Bent u op de hoogte van 
de bewaartermijnen van 
de persoonsgegevens die 
u heeft opgeslagen?

Inventariseer wat de bewaartermijnen zijn van de per-
soonsgegevens die u heeft opgeslagen en draag zorg 
voor de vernietiging, anonimisering of archivering 
van de gegevens als de bewaartermijn verstreken is, al 
naar gelang het wettelijke vereiste (dossierplicht). 

3 Zijn uw systemen zo 
ingericht dat de gebruiker 
alleen toegang krijgt tot 
de persoonsgegevens die 
noodzakelijk zijn voor zijn 
specifieke rol en verant-
woordelijkheid (autori-
satie)?

Zorg ervoor dat de gebruikers alleen toegang hebben 
tot de persoonsgegevens die voor hen noodzakelijk 
zijn om hun rol en activiteiten uit te kunnen voeren. 
De beschrijvingen van de werkprocessen waarin per-
soonsgegevens worden verwerkt gelden als uitgangs-
punt voor de toewijzing van deze autorisaties. Zorg 
dat deze altijd actueel  en correct zijn.

4 Wordt aan de vereisten 
voldaan van de Baseline 
Informatiebeveiliging 
Gemeenten (BIG)?

In de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) 
is een basisniveau beschreven waaraan de informa-
tiebeveiliging bij gemeenten moet voldoen. Alle 
gemeenten in Nederland moeten in kaart brengen op 
welke onderwerpen de informatiebeveiliging in het 
sociaal domein nog niet aan de BIG voldoet en hier 
acties op ondernemen.
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Vraag Ja/
nee

Toelichting bij antwoord Aanbevolen acties Eigen acties

5 Is er een Incident Ma-
nagement en Respons-
beleid?

Incident Management en Responsebeleid op het ge-
bied van informatiebeveiliging omvatten de monito-
ring en detectie van beveiligingsincidenten (security 
events) op een computer of computernetwerk, maar 
ook het waarnemen van verdachte activiteiten (niet 
integer handelen) door het personeel, en de uitvoe-
ring van de juiste antwoorden op deze gebeurtenis-
sen. De belangrijkste te verwachten incidenten kun-
nen van te voren bedacht worden en de bijpassende 
reactie en escalatie procedure kan dus ook van te 
voren uitgewerkt en geoefend worden.

6 Ìs er sprake van logging 
en worden de loggege-
vens regelmatig gere-
viewd?

Om beveiligingsincidenten te kunnen detecteren en 
analyseren is het toepassen van logging en monito-
ring aan te bevelen. De logging is van belang bij het 
analyseren van incidenten; als de detectie pas in een 
laat stadium plaatsvindt kan met behulp van de log-
ging worden achterhaald welke gebeurtenissen eraan 
vooraf gingen.

7 Is de fysieke beveiliging 
(kasten op slot etc) ge-
waarborgd?

Besteed aandacht aan de fysieke beveiliging. Doel van 
de fysieke beveiliging is het voorkomen van ongeau-
toriseerde toegang om schade aan ICT-voorzieningen 
in gebouwen en schade aan of verstoring van infor-
matie te voorkomen. Onder fysieke toegang tot infor-
matie wordt ook gerekend het meelezen van beeld-
schermen en het kunnen kennisnemen van niet voor 
de lezer bedoelde informatie op papier. Medewerkers 
moeten gestimuleerd worden om er een “clean desk” 
en “clean screen” op na te houden als elementaire 
maatregelen ter bescherming van informatie.

8 Heeft u een proces inge-
richt voor het melden van 
datalekken? 

Richt een proces in voor het melden van datalekken 
aan het College bescherming persoonsgegevens CBP). 
Op 1 januari 2016 gaat de Meldplicht Datalekken in. 
Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel 
bedrijven als overheden) direct een melding moeten 
doen bij het CBP zodra zij een ernstig datalek hebben.
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Checklist documenten

Onderstaande lijst geeft een overzicht van aanbevolen documenten die op basis van de aanbevelingen 

opgesteld kunnen worden:

• Beleidsuitgangspunten privacy sociaal domein

• Privacybeleid gemeente (gemeentebreed)

• Bewerkersovereenkomsten

• Contracten met samenwerkingspartners/ organisaties aan wie gemeentelijke taken worden uitbe-

steed en met wie wordt samengewerkt op casusniveau

• Gedragscode professional

• Toestemmingsverklaring (alleen nodig voor het vragen van specifieke toestemming)

• Informatiemateriaal inwoners

• Informatieanalyse op werkprocessen

• Werkprocessen met daarin triagemomenten benoemd

• Geheimhoudingsverklaringen

• Privacyconvenant

• Informatiebeveiligingsplan 
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Handreikingen VNG

Governance
• Inrichting van de governance rondom privacy in het sociaal domein

 Dit document geeft gemeenten informatie en handvatten voor het inrichten van de governance als 

het gaat om het borgen van privacy in het sociale domein. Het helpt gemeenten om rollen, ver-

antwoordelijkheden en taken vast te leggen en borgt een goede en zorgvuldige verwerking van 

persoonsgegevens. 

• Aandachtspunten privacy voor bestekteksten over uitbesteding van taken in het sociaal domein

 Wanneer gemeenten taken in het sociaal domein uitbesteden aan een andere organisatie, moe-

ten besteksteksten en/of programma’s van eisen daar op de juiste manier invulling aan geven. Een 

gemeente blijft altijd verantwoordelijk voor het correct borgen van de privacy van haar burgers. Dit 

document noemt een aantal aandachtspunten dat hierbij van belang is. 

Beleid
• Stappenplan: hoe stel ik mijn privacybeleid voor het sociaal domein op?

 Aan de hand van zes stappen wordt gewerkt naar een door de gemeenteraad vastgesteld privacy-

beleid. Het vormt de basis voor de uitwerking van de overige aandachtsgebieden van het privacy 

raamwerk. 

• Handreiking verantwoording privacy aan gemeenteraad

 Het College van B&W is verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid van de gegevensverwerking die 

door of namens de gemeente plaatsvindt. Het College is daarmee verantwoording verschuldigd aan 

de gemeenteraad over de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven. Dit document biedt een 

handreiking voor het inrichten van dit verantwoordingsproces. 

Werkpocessen en triage
• Factsheet Triage

 Triage is het proces van verhelderen, routeren en escaleren van vragen en casussen. Triage is erop 

gericht om op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier de mate van samenhang tussen 

deze zaken vast te stellen. De factsheet licht het belang van triage toe en de verschillende momen-

ten van afweging in het sociaal domein. 

• Triagekader en instrument

 Het triagekader geeft een toelichting op het begrip triage en beschrijft op welke wijze triage een rol 

speelt bij de borging van privacy. Het beschrijft drie triagemomenten en bijbehorende aandachtspunten 

voor de inrichting. Ook bevat het document een instrument dat professionals kunnen inzetten op de 

triagemomenten. Het triagekader sluit af met een praktijkvoorbeeld van de gemeente Leeuwarden.

• Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein

 Gezien het maatwerk binnen de gemeenten zijn de processen die de gemeente inricht/vormgeeft 

in het sociaal domein het startpunt voor de informatieanalyse. Van daaruit kan in kaart worden ge-

bracht welke gegevens verwerkt, verzameld en gedeeld mogen worden. Dit document is een hand-

reiking om de gemeente te ondersteunen bij het analyseren van informatie (gegevensverwerking) in 

bepaalde werkprocessen en het hanteren van een eenduidige werkwijze tav gegevensverwerking.

• Excel Format Informatieanalyse op het werkproces

• Werkprocessen bij de Gemeente: Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

 De Wet Bescherming Persoonsgegevens schrijft voor dat de burger recht heeft op inzage en cor-

rectie/ verwijdering van persoonsgegevens. Dit document is een uitwerking van de werkprocessen 
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waarbij de burger een verzoek doet voor inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

• Factsheet Toestemming verwerking van persoonsgegevens

 Deze factsheet is bedoeld als een praktische handreiking voor professionals in het sociaal domein 

over het omgaan met toestemming van de burger in hun werk. 

Bewustwording en communicatie
• Handreiking Communiceren met burgers over privacy

 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 persoonsge-

gevens en zorg dat instanties waaraan taken zijn uitbesteed dit ook doen.

• Handreiking Privacy voor de professional

 Het doel van dit document is gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een handreiking 

voor het verwerken van persoonsgegevens voor professionals in het sociaal domein. Goed en zorg-

vuldig gegevens delen wordt, naast een borging in de processen, organisatie en systemen, ook in 

belangrijke mate bepaald door de manier waarop medewerkers omgaan met persoonsgegevens.

• Factsheet De gegevens van uw kind vastgelegd: het dossier

 Voor ieder kind dat jeugdhulp ontvangt, wordt een dossier aangemaakt dat alle relevante gegevens 

over de hulp bevat. In deze factsheet wordt kort aangegeven waar het dossier toe dient, welke ge-

gevens erin staan, welke rechten ouders en kinderen zelf hebben en wat er met het dossier van het 

kind gebeurt nadat de behandeling beëindigd is.

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). Zie voor meer informatie de volgende websites:

• VNG/KING programma ISD: https://www.visd.nl/visd/informatiebeveiliging-het-sociaal-domein

  De volgende documenten zijn hierop te vinden:

• Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) 

• Strategische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

• Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

• Download de handreiking Informatieveiligheid Sociaal Domein

• Handreiking Informatiebeveiligingsmaatregelen Sociaal Domein 

Zie ook de website van de IBD: https://www.ibdgemeenten.nl/

Meer informatie
https://vng.nl/isd-privacy-en-gegevensuitwisseling
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	Ja neeBeschikken medewerkers waar nodig over een Ver klaring Omtrent Gedrag VOG: 
	Toelichting bij antwoordBeschikken medewerkers waar nodig over een Ver klaring Omtrent Gedrag VOG: 
	Eigen actiesBreng in kaart welke medewerkers over een Ver klaring Omtrent Gedrag VOG moeten beschik ken Volgens de Jeugdwet moet elke hoofdbehan delaar een geldige VOG hebben Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders moeten een VOG overleg gen aan de gemeente met wie zij een contract sluiten Dit is een VOG voor natuurlijke personen In de verwervingsprocedure aan jeugdhulpaan bieders kunnen gemeenten de eis stellen dat zij voor de medewerkers die zorg verlenen een VOG overleggen Het is dus van belang om na te gaan welke interne medewerkers een VOG nodig heb ben maar ook jeugdhulpverleners van instellin gen waar inkoopafspraken mee  zijn gemaakt: 
	Ja neeControleert u of het privacybeleid van uw gemeente in de praktijk wordt uitgevoerd en stuurt u daarop  Denk aan audits PIAs op syste men etc: 
	Toelichting bij antwoordControleert u of het privacybeleid van uw gemeente in de praktijk wordt uitgevoerd en stuurt u daarop  Denk aan audits PIAs op syste men etc: 
	Eigen actiesHet is aan te bevelen om uzelf en samenwerkings partners periodiek te controleren of het privacy beleid in de praktijk wordt uitgevoerd Dit kan door middel van audits maar ook door middel van intervisie onder professionals Besteed extra aandacht aan organisaties aan wie gemeentelijke taken worden uitbesteed De gemeente blijft dan namelijk verantwoordelijk Een Privacy Impact Assessment PIA kan vooraf worden uitgevoerd bij het opstellen van nieuwe werkprocessen en inrichten van systemen: 
	Ja neeHeeft u juridische on dersteuning binnen uw organisatie voor priva cyvraagstukken en de uitwerking van wet en regelgeving naar een pas send privacybeleid: 
	Toelichting bij antwoordHeeft u juridische on dersteuning binnen uw organisatie voor priva cyvraagstukken en de uitwerking van wet en regelgeving naar een pas send privacybeleid: 
	Eigen actiesZorg dat bekend is wie binnen de afdeling Ju ridische Zaken verantwoordelijk is voor priva cyvraagstukken en dat medewerkers hier met privacyvragen terecht kunnen betrek diegene bij de privacyvraagstukken in het sociaal domein en bij de vertaling van wet en regelgeving naar een passend privacybeleid: 
	Ja neeHeeft u met alle gemeen telijke afdelingen en of organisaties die gemeen telijke taken uitvoeren afspraken gemaakt om de privacy van burgers te borgen in contracten opdrachtverlening be voegdheidsverlening: 
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	Toelichting bij antwoordZijn er afspraken gemaakt met partijen met wie wordt samengewerkt  als het gaat om melden van signalen bijvoorbeeld met onderwijsinstellin gen huisartsen politie justitie woningbouw vereniging en rondom multiproblematiek: 
	Eigen actiesMaak met de belangrijkste vindplaatsen on derwijsinstellingen woningbouwcorporaties energiebedrijven huisarts wijkverpleging politie afspraken over gegevensuitwisseling bij signalen of meldingen aan JeugdWijkWMO teams Leg in een convenant vast hoe gegevensuitwisseling plaatsvindt met partijen met wie wordt samen gewerkt rondom multiproblematiek zie VNG document Governance voor meer informatie en specifieke aandachtspunten: 
	Aanbevolen acties_6: 
	Ja neeIs er binnen de gemeente een gedragscode voor medewerkers waarin het belang van privacy wordt beschreven en aan welke regels en reglementen uw medewerkers in het soci aal domein bijvoorbeeld in het sociaal wijkteam en klantcontactcentrum zich dienen te houden: 
	Toelichting bij antwoordIs er binnen de gemeente een gedragscode voor medewerkers waarin het belang van privacy wordt beschreven en aan welke regels en reglementen uw medewerkers in het soci aal domein bijvoorbeeld in het sociaal wijkteam en klantcontactcentrum zich dienen te houden: 
	Eigen actiesGa na of er binnen uw gemeente een gedrags code is geïmplementeerd waarin aandacht is voor de manier waarop uw medewerkers om dienen te gaan met de persoonsgegevens van burgers Me dewerkers dienen zich te committeren aan deze gedragscode Vaak gebeurt dat door middel van een ondertekening bij indiensttreding Ga na of de gedragscode ook geldig is voor de nieuwe situ atie in het sociaal domein Het is aan te raden om een specifieke handreiking privacy voor profes sionals op te stellen zie VNG document Opstellen handreiking voor de professional: 
	Ja neeWorden de professio nals die gemeentelijke taken uitvoeren in sociaal domein getraind als het gaat om privacy bewust wording en het maken van een zorgvuldige rondom het verwerken van persoonsgegevens: 
	Toelichting bij antwoordWorden de professio nals die gemeentelijke taken uitvoeren in sociaal domein getraind als het gaat om privacy bewust wording en het maken van een zorgvuldige rondom het verwerken van persoonsgegevens: 
	Eigen actiesTrain professionals in het sociaal domein re gelmatig over hoe zij met privacyvraagstukken om moeten gaan in hun functie enof rol Het is van belang dat zij zich bewust zijn van uw privacybeleid en bijbehorende reglementen en dit kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk Evalueer ook regelmatig bijvoorbeeld door middel van intervisie en tijdens werkoverleg Zorg ook dat professionals zich bewust zijn van de taken die bij een bepaalde rol horen en zich bewust zijn van het eventueel ophebben van verschillende petten: 
	Ja neeWordt de burger actief geïnformeerd over het privacybeleid inzage bezwaar en beroep procedures en manier waarop met persoonsge gevens wordt omgegaan via website en andere kanalen: 
	Toelichting bij antwoordWordt de burger actief geïnformeerd over het privacybeleid inzage bezwaar en beroep procedures en manier waarop met persoonsge gevens wordt omgegaan via website en andere kanalen: 
	Eigen actiesZorg ervoor dat er actief en op een transparante manier richting de burger gecommuniceerd wordt over het privacybeleid van de gemeente Burgers dienen op de hoogte te zijn van hun rechten omtrent de verwerking van hun persoonsgege vens zoals oa inzagerecht recht op correctie en recht op verzet Communiceer hoe zij aanspraak kunnen maken op dit recht door middel van uw inzage bezwaar en beroepprocedures: 
	Ja neeWerkt u in het sociaal domein vanuit het  trans parantiebeginsel: 
	Toelichting bij antwoordWerkt u in het sociaal domein vanuit het  trans parantiebeginsel: 
	Eigen actiesTransparantie naar de burger is een belangrijk uitgangspunt bij het verwerken van persoonsge gevens Dit betekent dat de gemeente de burger altijd informeert mondeling tijdens een gesprek via een folder en via de website over welke gegevens worden verwerkt en waarom tenzij de situatie dat om zwaarwegende redenen tijdelijk niet toelaat onder gegevensverwerking wordt ook het delen van gegevens verstaan dus commu niceer ook naar de burger met wie er eventueel gegevens worden gedeeld en waarom: 
	Ja neeIs er sprake van toetsing evaluatie door leidingge venden of de Functionaris Gegevensbescherming: 
	Toelichting bij antwoordIs er sprake van toetsing evaluatie door leidingge venden of de Functionaris Gegevensbescherming: 
	Eigen actiesHet is van belang dat leidinggevenden zich be wust zijn van hun verantwoordelijkheid mbt  de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens Het is aan te bevelen dat zij hierover regelmatig het gesprek voeren met professionals: 
	Ja neeHeeft u in het werkproces momenten ingebouwd waarop professionals zich nadrukkelijk afvragen of de verwerking van persoonsgegevens nood zakelijk en proportioneel is en aan de eisen van subsidiariteit voldoet Op de momenten dat er een afweging gemaakt wordt over de routering of aan pak van de vraag is vaak impilciet ook de vraag welke gegevens daar voor nodig zijn  bijvoorbeeld bij de routering van een casus waardoor gegevens verwerking plaatsvindt En legt de professional deze afweging ook  vast: 
	Ja neeHeeft u na het benoemen van bovengenoemde mo menten in het werkproces een informatieanalyse 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: 
	Toelichting bij antwoordHeeft u in het werkproces momenten ingebouwd waarop professionals zich nadrukkelijk afvragen of de verwerking van persoonsgegevens nood zakelijk en proportioneel is en aan de eisen van subsidiariteit voldoet Op de momenten dat er een afweging gemaakt wordt over de routering of aan pak van de vraag is vaak impilciet ook de vraag welke gegevens daar voor nodig zijn  bijvoorbeeld bij de routering van een casus waardoor gegevens verwerking plaatsvindt En legt de professional deze afweging ook  vast: 
	Eigen actiesBenoem met medewerkers in het sociaal domein die de werkprocessen opstellen of in de praktijk uit voeren deze specifieke privacymomenten breng in kaart welke functies op deze momenten de afweging maken en zorg er voor dat medewerkers periodiek getraind worden als het gaat om privacy en gegevens verwerking in sociaal domein Professionals moeten deze afweging namelijk steeds bewust maken en vastleggen zie handreiking VNG Triagekader en instrument: 
	Toelichting bij antwoordHeeft u na het benoemen van bovengenoemde mo menten in het werkproces een informatieanalyse 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: 
	Eigen actiesHet is aan te bevelen een informatieanalyse uit te voeren op het werkproces Betrek medewerkers uit de praktijk en laat een juridisch adviseur per processtap beoordelen of de gewenste deling van gegevens bin nen de wettelijke kaders mogelijk is en op basis van welke grondslag de gegevensverwerking plaatsvindt Zie handreiking VNG opstellen informatieanalyse: 
	Ja neeHeeft u processen inge richt zodat de burger zijn rechten ten aanzien van de verwerking van zijn eigen persoonsgegevens kan uitoefenen zoals bezwaar en beroep en inzage: 
	Toelichting bij antwoordHeeft u processen inge richt zodat de burger zijn rechten ten aanzien van de verwerking van zijn eigen persoonsgegevens kan uitoefenen zoals bezwaar en beroep en inzage: 
	Eigen actiesGemeenten moeten een formeel en laagdrempelig proces inrichten waaruit duidelijk blijkt tot welke instantie de burger zich moet richten om zijn rechten uit te kunnen oefenen 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 keukentafelge sprek aan de betreffende hulpverlener vragen welke gegevens van hem haar worden verwerkt: 
	Ja neeSluiten de autorisaties aan op de werkprocessen zie ook beheer en opslag gegevens: 
	Toelichting bij antwoordSluiten de autorisaties aan op de werkprocessen zie ook beheer en opslag gegevens: 
	Eigen actiesAlleen medewerkers die een taak hebben in het werk proces moeten bij persoonsgegevens in de systemen kunnen Bepaal welke autorisaties bij welke functie horen Zorg dat het verstrekken of accorderen van nieuwe autorisaties belegd is bij een inhoudelijk leidinggevende  in het sociaal domein: 
	Ja neeHeeft u een overzicht van de systemen waarin persoonsgegevens wor den verwerkt binnen het sociaal domein: 
	Toelichting bij antwoordHeeft u een overzicht van de systemen waarin persoonsgegevens wor den verwerkt binnen het sociaal domein: 
	Eigen actiesZorg voor een overzicht van de systemen waarin per soonsgegevens worden verwerkt binnen het sociaal domein Is dat er niet zorg er voor dat een dergelijk overzicht wordt opgesteld: 
	Ja neeBent u op de hoogte van de bewaartermijnen van de persoonsgegevens die u heeft opgeslagen: 
	Toelichting bij antwoordBent u op de hoogte van de bewaartermijnen van de persoonsgegevens die u heeft opgeslagen: 
	Eigen actiesInventariseer wat de bewaartermijnen zijn van de per soonsgegevens die u heeft opgeslagen en draag zorg voor de vernietiging anonimisering of archivering van de gegevens als de bewaartermijn verstreken is al naar gelang het wettelijke vereiste dossierplicht: 
	Ja neeZijn uw systemen zo ingericht dat de gebruiker alleen toegang krijgt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn specifieke rol en verant woordelijkheid autori satie: 
	Toelichting bij antwoordZijn uw systemen zo ingericht dat de gebruiker alleen toegang krijgt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn specifieke rol en verant woordelijkheid autori satie: 
	Eigen actiesZorg ervoor dat de gebruikers alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die voor hen noodzakelijk zijn om hun rol en activiteiten uit te kunnen voeren De beschrijvingen van de werkprocessen waarin per soonsgegevens worden verwerkt gelden als uitgangs punt voor de toewijzing van deze autorisaties Zorg dat deze altijd actueel  en correct zijn: 
	Ja neeWordt aan de vereisten voldaan van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten BIG: 
	Toelichting bij antwoordWordt aan de vereisten voldaan van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten BIG: 
	Eigen actiesIn de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten BIG is een basisniveau beschreven waaraan de informa tiebeveiliging bij gemeenten moet voldoen Alle gemeenten in Nederland moeten in kaart brengen op welke onderwerpen de informatiebeveiliging in het sociaal domein nog niet aan de BIG voldoet en hier acties op ondernemen: 
	Ja neeIs er een Incident Ma nagement en Respons beleid: 
	Toelichting bij antwoordIs er een Incident Ma nagement en Respons beleid: 
	Eigen actiesIncident Management en Responsebeleid op het ge bied van informatiebeveiliging omvatten de monito ring en detectie van beveiligingsincidenten security events op een computer of computernetwerk maar ook het waarnemen van verdachte activiteiten niet integer handelen door het personeel en de uitvoe ring van de juiste antwoorden op deze gebeurtenis sen De belangrijkste te verwachten incidenten kun nen van te voren bedacht worden en de bijpassende reactie en escalatie procedure kan dus ook van te voren uitgewerkt en geoefend worden: 
	Ja neeÌs er sprake van logging en worden de loggege vens regelmatig gere viewd: 
	Toelichting bij antwoordÌs er sprake van logging en worden de loggege vens regelmatig gere viewd: 
	Eigen actiesOm beveiligingsincidenten te kunnen detecteren en analyseren is het toepassen van logging en monito ring aan te bevelen De logging is van belang bij het analyseren van incidenten als de detectie pas in een laat stadium plaatsvindt kan met behulp van de log ging worden achterhaald welke gebeurtenissen eraan vooraf gingen: 
	Ja neeIs de fysieke beveiliging kasten op slot etc ge waarborgd: 
	Toelichting bij antwoordIs de fysieke beveiliging kasten op slot etc ge waarborgd: 
	Eigen actiesBesteed aandacht aan de fysieke beveiliging Doel van de fysieke beveiliging is het voorkomen van ongeau toriseerde toegang om schade aan ICTvoorzieningen in gebouwen en schade aan of verstoring van infor matie te voorkomen Onder fysieke toegang tot infor matie wordt ook gerekend het meelezen van beeld schermen en het kunnen kennisnemen van niet voor de lezer bedoelde informatie op papier Medewerkers moeten gestimuleerd worden om er een clean desk en clean screen op na te houden als elementaire maatregelen ter bescherming van informatie: 
	Ja neeHeeft u een proces inge richt voor het melden van datalekken: 
	Toelichting bij antwoordHeeft u een proces inge richt voor het melden van datalekken: 
	Eigen actiesRicht een proces in voor het melden van datalekken aan het College bescherming persoonsgegevens CBP Op 1 januari 2016 gaat de Meldplicht Datalekken in Deze meldplicht houdt in dat organisaties zowel bedrijven als overheden direct een melding moeten doen bij het CBP zodra zij een ernstig datalek hebben: 


