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Onderwerp: Borging privacy in het sociaal domein 
Bijlage: 

Hiermee informeer ik uw raad over de stand van zaken met betrekking tot de borging 
van de privacy in het sociaal domein en meer in het bijzonder de jeugdzorg. Dit doe ik 
naar aanleiding van mijn toezegging aan u in de raadsvergadering van 3 september. 

Bescherming van privacy door onze professionals 
In het sociaal domein venwerkt de gemeente bij uitstek gevoelige persoonsgegevens 
(zowel financiële als gezondheldsgegevens). Hier gaan we zorgvuldig mee om, zoals 
ook van de overheid mag worden verwacht. De wet stelt hieraan ook hoge eisen die 
de gemeente moet naleven en slechts beperkte mogelijkheden biedt tot het delen van 
Informatie. Daar waar dat mogelijk Is en voor een goede uitvoering van onze 
gemeentelijke taken noodzakelijk is, willen we het delen van informatie wel mogelijk 
maken. 

Informatievenwerklng en daarmee ook het verwerken van persoonsgegevens vindt 
plaats op basis van triage: momenten waarop onze jeugdprofessionals en WMO-
consulenten een professionele inschatting maken met wie ze Informatie delen op 
basis van het "need tot know" principe. De beschrijving van de triagemomenten In de 
toegang Is van belang omdat alleen In het kader daarvan mogelijkheden bestaan tot 
gegevensuitwisseling met andere personen en organisaties. In dossiers en in 
systemen verantwoordt de jeugdprofessional met wie hij persoonsgegevens deelt en 
op welke wijze hij de jeugdige en zijn ouders daarbij heeft betrokken. In de 
werkprocessen zal dit verder moeten worden verankerd. 

Borging van de privacybescherming 
De 9 samenwerkende gemeenten in West-Brabant West hebben begin dit jaar 
besloten de privacybescherming voor de jeugdzorg gezamenlijk op te pakken. Begin 
maart heb ik met de andere portefeuillehouders van de 9 gemeenten een 
beleidsnotitie opgesteld op basis waarvan eind mei een concept privacyprotocol voor 
zowel jeugd als Wmo gereed Is gekomen. 

Aanvankelijk lag het in de bedoeling deze twee documenten rond de zomer te laten 
vaststellen door de colleges. Dit hebben wij uw raad ook gemeld In de 
bestuursrapportage. Op basis van recente Informatie van het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) en de VNG hebben wij echter geconcludeerd dat alleen de 
vaststelling van deze documenten niet voldoende is en dat vooral moet worden 
ingezoomd op de werkprocessen om de privacy voldoende te borgen. 

Werkateliers 
Begin juli heeft de VNG het aanbod gedaan om gemeenten In regionale werkateliers 
actief te ondersteunen met het borgen van privacy In de werkprocessen. De 9 
gemeenten zijn gezamenlijk op dit aanbod Ingegaan. Vooral jeugdprofessionals en 
CJG-managers nemen deel aan dit werkateller dat op dit moment wordt voorbereid en 



In november plaatsvindt. 

Met de Invoering van de nieuwe jeugdhulpcatalogus zullen de werkprocessen worden 
aangepast en regionaal op elkaar afgestemd. Dat heeft ook gevolgen voor de borging 
van de privacybescherming. Dit betekent dat de focus bij het beschrijven van het 
triageproces en het op te stellen stappenplan voor jeugd zo veel mogelijk ligt op het 
nieuwe werkproces voor de jeugdhulpcatalogus 2016. 

De resultaten van het werkateller zijn leidend voor de verdere borging van de privacy 
In de jeugdzorg en vervolgens direct daarop aansluitend ook de Wmo. 

Sociale zaken kent voor de uitvoering van de Participatiewet haar eigen 
privacyregime dat volledig wordt beheerst door landelijke regelgeving (suwinet). De 
uitvoering daarvan ligt, uiteindelijk natuurlijk onder verantwoordelijkheid van onze 
gemeente, bij het Werkplein Hart voor West-Brabant. 

Het is zeer wel mogelijk dat op basis van de resultaten van het werkateller de eerder 
genoemde beleidsnotitie en het privacyprotocol worden aangepast. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor jeugd en zorg, 

Hugo Polderman 


