
 

Stappenplan voor inrichting gegevensuitwisseling bij 
samenwerkingsverbanden  

 
Gegevensuitwisseling (en daarmee samenwerking) is toegestaan indien noodzakelijk om 
een gezamenlijk doel te bereiken. 
 
1. Wat is precies het maatschappelijk probleem dat moet worden opgelost? Wat is de 
doelgroep?  
 
2. Wie zijn de deelnemende partijen? Welke privacyregelgeving is op een partij van 
toepassing? 
 
3. Wat voor maatregelen acht men noodzakelijk om het probleem op te lossen? 
* Constateer of voor de oplossing van het probleem samenwerking met diverse 
instantanties noodzakelijk is. Op welke wijze wil men deze samenwerking gaan 
faciliteren? Is er alleen sprake van overleg tussen de partijen of vindt bijvoorbeeld ook 
dossiervorming plaats. Worden er bijvoorbeeld notulen opgemaakt van de vergadering.  
 
4. Hoe kan een taak die een bepaalde deelnemer uitoefent bijdragen aan de 
oplossing van het probleem? 
* Het gaat er om te bekijken welke taken een deelnemer vervult bij de oplossing van het 
probleem. De taken die de deelnemers uitvoeren vormen het uitgangspunt om de 
gezamenlijke doelstelling(en) voor de gegevensuitwisseling te bepalen. 
 
5. Wat voor gezamenlijk doel(en) kan of kunnen uit de taken specifiek worden 
geformuleerd? 
Bovenstaande vragen moeten leiden tot de formulering van een gezamenlijk doel voor de 
gegevensuitwisseling. Dit doel voor de gegevensuitwisseling dient voldoende specifiek te 
zijn. Tevens dient het doel zodanig te zijn geformuleerd dat de taken van de betrokken 
deelnemers hierin tot uitdrukking komen. De verwerking (en daarmee de uitwisseling van 
gegevens) moet noodzakelijk zijn voor dit doel.  
 
6. Wat is voor iedere partner zijn rechtmatige grondslag in de op hem van 
toepassing zijnde privacyregelgeving om aan een andere organisatie te mogen 
verstrekken in het kader van dit gezamenlijke doel? 
* Dit resulteert in een matrix met grondslagen aan de hand waarvan men kan zien of 
verstrekking in dit kader is toegestaan. 
 
7.  Welke gegevens zijn voor iedere partner noodzakelijk om te verstrekken danwel 
te verkrijgen om het gezamenlijk doel te bereiken? 
* Gegevens dienen toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.  
 
8. Werk de overige eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt nader uit 
zoals: 
• Geheimhoudingsplicht 
• Aanwijzen verantwoordelijke 
• Beveiligingsplicht 
• Bewaartermijnen 
• Rechten van de betrokkene (inzage, correctie, vernietiging) 
• Melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens 
 
De Helpdesk spitst het antwoord toe op de voorgelegde situatie en biedt daarnaast de 
mogelijkheid om opgestelde convenanten of samenwerkingsovereenkomsten voor advies 
te overleggen. 
 


