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4. Datzelfde geldt ook bij vertegenwoordiging 
van meerderjarigen die ernstig hulpbehoevend 
of wilsonbekwaam zijn, waarbij bijvoorbeeld 
een familielid als vertegenwoordiger optreedt. 
Je hebt de plicht om als hulpverlener vanuit 
jouw deskundigheid en ervaring ook zelf een 
inschatting te maken over wat goed is voor 
degene die op jouw hulp is aangewezen. Als je 
twijfel hebt over de goede bedoelingen van een 
wettelijk vertegenwoordiger, bespreek dat dan 
met je leidinggevende of een ervaren collega.

5. Ga het gesprek aan met de hulpvrager als 
je ontdekt dat hij regels heeft overtreden 
(bijvoorbeeld als hij onjuiste of onvolledige 
informatie heeft verstrekt in verband met het 
ontvangen van een uitkering), ook al kan dat 
confronterend zijn. Hij moet dat oplossen, maar 
jij kan hem daarbij helpen. Overleg zo nodig 
met een ervaren collega of je leidinggevende 
hoe je dat het beste op een niet-bedreigende 
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Voor alle professionals werkzaam in de 
maatschappelijke ondersteuning en zorg is 
het belangrijk te weten wat de ‘Beleidsregel 
gegevensverwerking in het sociale domein’ en 
de ‘Regeling gegevensverwerking wijkteams/-
netwerken Rotterdam’ precies inhouden. 
Of je nu in het wijkteam of het wijknetwerk, 
bijvoorbeeld bij het CJG, de vraagwijzer of een 
zorgaanbieder werkt. Hieronder bieden we 
praktische richtlijnen, uitgewerkt, aan de hand 
van de volgende vier uitgangspunten uit de 
beleidsregel: 

1. Hulpverleningsperspectief is leidend1 
2. Need to know (geen nice to know)
3. Toestemming, tenzij
4. Zorg voor betrokkenheid cliënt

Tot slot wordt nog vermeld waar je terecht kan 
met vragen, mocht deze handreiking toch nog 
onvoldoende houvast bieden.

1. HULPVERLENINGSPERSPECTIEF IS LEIDEND 

Het is belangrijk om steeds te beseffen dat gegevens 
worden verstrekt omdat hulp of ondersteuning 
geboden wordt. Dit dient zorgvuldig te gebeuren.

Aandachtspunten
1. Werk als vertegenwoordiger van de gemeente 

voortdurend aan het vertrouwen van de 
hulpvrager. Dat geldt ook voor medewerkers 
van de wijkteams die niet in dienst zijn van de 
gemeente maar wel onder verantwoordelijkheid 
van de gemeente handelen. Wees van begin 
af aan duidelijk waarvan je bent en wees ook 
helder over wat je doet, het doel van je handelen 
en controleer of de hulpvrager je ook goed heeft 
begrepen. Ook in die gevallen waar dwang nog 
het enige middel is, heeft de hulpvrager recht op 
juiste informatie. 

2. Leg uit waarom je gegevens nodig hebt en op 
welke wijze je daarmee omgaat.

3. Als een minderjarige je hulp of ondersteuning 
nodig heeft: blijf diens belangen altijd goed 
in het oog houden, ook als het kind jonger 
dan 12 is en alleen de ouder als wettelijk 
vertegenwoordiger besluiten kan nemen over de 
hulp. Als de hulpvraag een gezin met meerdere 
kinderen betreft: realiseer je dat elk kind eigen 
rechten heeft die apart aandacht verdienen 
en meegewogen dienen te worden. Dat is de 
reden waarom naast de ouder(s)/wetteljke 
vertegenwoordiger(s), ook elk kind boven de 
twaalf jaar een integraal ondersteuningsplan 
voor het gezin (mede) dient te ondertekenen. 

1 In de beleidsregel staat ‘in veel gevallen leidend’ omdat met 
name in het domein werk en inkomen voor sommige medewerkers van 
gemeente het opsporen van gevallen van uitkeringsfraude voorop staat.
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manier aan de orde kan stellen. Realiseer je 
dat de situatie alleen maar erger wordt als je de 
zaak op zijn beloop laat (bijvoorbeeld vanwege 
hoog oplopende schulden als later alsnog 
teruggevorderd wordt, inclusief hoge boetes).

6. Als je –in vertrouwen- van andere behandelaars 
informatie krijgt over hun cliënten: bespreek met 
de andere behandelaar of je deze informatie met 
je cliënt kan delen.

7. Als je informatie van de politie over je cliënt hebt 
vernomen en dit met anderen wilt delen: stem 
hierover af met de politie en leg uit waarom 
hierdoor de hulpvrager beter geholpen kan 
worden. 

 
2. NEED TO KNOW (GEEN NICE TO KNOW) 

Besef goed welke informatie je nodig hebt om aan 
iemand hulp te verlenen. Het moet wel relevant zijn. 
In hoeverre is het noodzakelijk om terug te gaan 
in de tijd of inzicht te hebben in het gehele gezin/
huishouden? Vooral indien de informatie van derden 
wordt verkregen of uit dossiers, is er het gevaar 
van stigmatisering. Vraag je daarom steeds of je de 
informatie nodig hebt voor goede hulpverlening en 
wees daar naar betrokkene toe ook duidelijk over.

Aandachtspunten 
1. Werk vanuit de door cliënt geaccepteerde 

doelen van het ondersteuningsplan: verzamel 
en deel gegevens met anderen indien en voor 
zover nodig voor de realisering van die doelen. 
Licht de cliënt voor de ondertekening van het 
ondersteuningsplan hierover in.

2. Ga in eerste instantie uit van de beschikbare 
informatie als je in contact komt met een 
hulpvrager. Ga dus niet vooraf zonder zijn 
toestemming dossierinformatie over hem 
verzamelen door te zoeken in bestanden die 
je kunt raadplegen. Wel kun je natuurlijk de 
gegevens gebruiken die je hebt verkregen van 
een verwijzer. Je bekijkt dan met de cliënt of 
opvragen van extra gegevens gewenst is. 

3. Onthoud je van oordeelsvorming en suggestieve 
formuleringen bij het vastleggen en verstrekken 
van informatie, wees feitelijk, beschrijf wat je 
waarneemt, let op actualiteit van gegevens en 
zorg voor bronvermelding.

4. Als je informatie aan anderen vraagt: wees 
duidelijk over je doel, verhelder de context en 
vraag om objectieve informatie. Wees extra op 
je hoede als meningen als waarheid verkondigd 
worden.

5. Zorg ervoor dat het ondersteuningsplan altijd 
gebaseerd is op een goede vraagverheldering. 
Gebruik daarvoor zo nodig een taxatie-
instrument zoals het vraaganalyse-instrument of 
de zelfredzaamheidmatrix. 

6. Leg in het cliëntdossier vast wat noodzakelijk 
is voor een adequate behandeling, inclusief 
de (noodzakelijke) medische gegevens die 
je met instemming van je cliënt (op basis van 

ondertekende toestemmingsverklaring) van 
andere behandelaars hebt ontvangen.

7. Realiseer je dat je je autorisatie voor (registratie)
systemen alleen mag gebruiken om informatie te 
raadplegen die je (op dat moment) nodig hebt. 

3. TOESTEMMING, TENZIJ

Gegevens zijn nodig om de hulp te kunnen 
verstrekken, maar we willen dat cliënten zoveel 
mogelijk de eigen regie houden en dus ook over 
hun gegevens. Probeer daarom als sprake is 
van vrijwillige hulpverlening, toestemming te 
krijgen voor uitwisselen van gegevens. Er zijn 
uitzonderingen, bijvoorbeeld als sprake is van 
(vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk 
geweld, in het gedwongen kader (jeugdbescherming 
en jeugdreclassering) en indien sprake is van 
veiligheidsrisico’s. Soms zijn er ook zijn situaties dat 
achteraf inlichten het beste effect teweeg brengt, ook 
voor de cliënt zelf.

Aandachtspunten 
1. Als je buiten aanwezigheid van je cliënt diens 

situatie bespreekt en informatie over hem deelt 
met andere betrokken professionals of wettelijke 
vertegenwoordigers: vraag je steeds af wat je 
cliënt ervan zou vinden en wat voor gevolgen het 
heeft als hij achteraf verneemt welke informatie 
jij verstrekt hebt. Houd als leidraad aan: ‘Wat 
u niet wil dat u geschiedt, doe dat dan ook een 
ander niet’.

2. Zorg voor een getekende toestemmingsverklaring: 
 - als je (medische) gegevens nodig hebt van 

een behandelaar buiten het wijkteam; 
 - als een klachtbehandelaar toegang krijgt tot 

(medische) gegevens; 
 - als een cliënt niet-anoniem wordt besproken 

in een casusoverleg waar de cliënt zelf niet 
bij is (met name indien een behandelaar 
buiten het wijkteam deelneemt aan dit 
overleg);

 - bij het verstrekken van gegevens aan het 
consultatie- en diagnoseteam of een andere 
expert die medische gegevens nodig heeft 
om een onderzoek te doen/een diagnose te 
stellen.

3. Zorg ervoor dat voor de cliënt duidelijk is 
met welke andere personen in het wijkteam 
informatie over hem wordt gedeeld en waarom. 
Vergewis je ervan dat de cliënt daarmee 
akkoord is. Zorg er vervolgens voor dat dit 
wordt bevestigd door een handtekening voor 
akkoord in het ondersteuningsplan (in het format 
voor het ondersteuningsplan zijn onderaan 
twee bullits gewijd aan toestemming voor 
gegevensuitwisseling binnen en buiten het 
wijkteam).

4. Als het AMHK/Veilig Thuis (in verband met 
het onderzoek naar een melding), de Raad 
voor de Kinderbescherming (in verband 
met een onderzoek naar de noodzaak van 



een kinderbeschermingsmaatregel) of de 
gecertificeerde instelling (in verband met 
de uitvoering van een ondertoezichtstelling) 
gegevens opvraagt, voldoe je aan de plicht om 
de gevraagde (relevante) informatie te geven. Je 
hebt het wettelijk vastgelegd recht om dit zonder 
toestemming van betrokkene te doen. Je tekent 
dat aan in het dossier. Je informeert betrokkene 
hierover, maar pas als je zeker weet dat daardoor 
de veiligheid van betrokkene of anderen niet in 
gevaar wordt gebracht. Omgekeerd heb je het 
recht om de genoemde instanties (AMHK/Veilig 
Thuis, RvdK en de gecertificeerde instelling) te 
informeren over situaties waarbij sprake is van 
ernstige bedreigingen (zie ook wat hieronder is 
aangeven over de hierbij te maken afwegingen).

5. Als je vindt dat er bij een kind of een jongere (tot 
23 jaar) het risico bestaat van een bedreiging 
of belemmering in zijn ontwikkeling naar 
volwassenheid, dan geef je daarover een signaal 
af in de verwijsindex SISA. Je bespreekt die 
risico’s en het doel van een signaal in SISA met 
de ouders en/of de jeugdige, bij voorkeur vooraf, 
maar in ieder geval als een ‘match’ ontstaat 
van twee signalen. Zie verder de instructies 
van SISA, waarin ook wordt ingegaan op de 
mogelijkheid om SISA te raadplegen zonder dat 
dit een match kan veroorzaken: het zogenaamde 
pre-signaal. In dat geval is bovengenoemd 
gesprek met ouders en jeugdige nog niet aan 
de orde. 

6. Indien er een crisissituatie is waarbij sprake 
is van ernstige bedreigingen, kan je zo 
nodig zonder toestemming van betrokkene 
gegevens verstrekken. Er is dan sprake van 
een dilemma waarbij het raadzaam is om 
vooraf te overleggen met een ervaren collega 
of je leidinggevende. Voor zover het huiselijk 
geweld en kindermishandeling betreft, volg je 
de stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling. Bij een afweging over 

het verstrekken zonder toestemming bij ernstige 
bedreigingen, geef je een antwoord op de 
volgende vragen:
 - In verband met welk veiligheidsrisico of 

met welk ander zwaarwegend belang van 
een of meer leden van het huishouden 
is de informatieverstrekking / het overleg 
noodzakelijk?

 - Kun je echt geen toestemming vragen/
krijgen?

 - Hoe weeg je de belangen bij zwijgen/
spreken? 

 - Als je besluit overleg te voeren, aan wie moet 
je dan welke info geven?

Na beantwoording van deze vragen leg je de 
conclusie (ook dus als uiteindelijk wordt besloten 
niet te verstrekken) met de onderliggende 
overwegingen vast in het systeem. Je zorgt 
tevens dat je leidinggevende daar, bij voorkeur 
vooraf, van op de hoogte is.

7. Je overlegt met je collega gespecialiseerd 
in bemoeizorg, als je informatie zonder 
toestemming van betrokkene wil verzamelen 
over een zorgwekkende zorgmijder.

8. Je overlegt met de pga-expert over situaties 
waarin jouw cliënt betrokken is bij aanhoudende 
overlast en criminaliteit in de wijk. Je verstrekt 
daarbij alleen dossierinformatie met toestemming 
van betrokkene, tenzij er ernstige bedreigingen 
zijn die tot een andere afweging leiden. 

9. Je overlegt zo nodig met de gemeentelijk 
interventiespecialist over cliënten die in het 
Veiligheidshuis worden besproken. Je verstrekt 
daarbij alleen dossierinformatie met toestemming 
van betrokkene, tenzij er ernstige bedreigingen 
zijn die tot een andere afweging leiden.

10. Je verstrekt alleen persoonsgegevens 
(burgerservicenummers zijn dat ook) via de 
email als dat echt noodzakelijk is. Kijk of je 
gegevens via het registratiesysteem kan delen. 
Zorg je dat je die gegevens verzendt in een 



beveiligd bestand of maak gebruik van de 
bestaande beveiligde lijnen. Voor beveiliging 
van bestanden staan instructies beschikbaar op 
Sjaan (7-Zip handleiding). Ook is in de toekomst 
een speciaal programma hiervoor beschikbaar. 

4. ZORG VOOR BETROKKENHEID VAN DE CLIËNT

Eigen kracht en regie bij de cliënt zijn belangrijke 
uitgangspunten in het nieuwe zorgstelsel. 
Betrokkenheid van de cliënt staat dan ook bij 
gegevensuitwisseling voorop. 

Aandachtspunten
1. Je voert een open gesprek met de hulpvrager 

over het al dan niet verstrekken/opvragen van 
gegevens, je vraagt om een reactie (Wat vindt 
u daarvan?) en je stelt vast of je al dan niet 
toestemming hebt (Dus u vindt het (niet) goed 
dat…).

2. Je zorgt zo nodig voor cliëntondersteuning. 
3. Je wijst de cliënt op de rechten die hij heeft 

(hierbij kan je verwijzen naar het informatieblad 
uw gegevens in het sociale domein van de 
gemeente of naar Rotterdam.nl/uwgegevens):
 - recht op informatie, inzage en afschrift;
 - recht van aanpassing, aanvulling, 

afscherming en verwijdering van gegevens.
4. Nodig de cliënt uit voor (intern en extern) 

overleg, tenzij dat gelet op de doelen van het 
overleg niet mogelijk is.

5. Je informeert de cliënt over zijn overige rechten 
zoals het melden bij het Meldpunt Jeugdhulp en 
het Meldpunt Zorg of het indienen van een klacht 
bij de gemeente.

6. Je gaat zorgvuldig met een toestemmingsverklaring 
om en gebruik deze niet als een vrijbrief voor 
handelen. Een toestemmingsverklaring leg je vast 
nadat je dit eerst heb besproken met betrokkene. 
Als er signalen zijn die erop wijzen dat je cliënt 
er na het tekenen van zijn verklaring (of zijn 
ondersteuningsplan) inmiddels anders over denkt, 
bespreek je dat eerst met hem. Blijf er ook altijd 
alert op dat je de verklaring alleen gebruikt om 
relevante informatie te verkrijgen. 

VRAGEN

Waar kan ik terecht met vragen?
Bij je leidinggevende. Die kan zonodig contact 
opnemen met de juridische vraagbaak voor het 
sociaal domein. 


