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Geachte leden van de raad,  

 

Zoals afgesproken in de commissievergadering van 12 september 2017, zenden we u een overzicht van de al ondernomen en de 

huidige stand van zaken ten aanzien van de constateringen in het zogenaamde stoplicht overzicht.  

 

De raad heeft een 

algemeen privacy 

beleid opgesteld en 

specif iek voor het 

sociaal domein de 

kaders voor privacy 

bepaald.  

Er is geen algemeen privacybeleid voor de gemeente Haren 

opgesteld, in de notit ie ‘Informatieplan Haren 2013 -2016’ die 

door de Raad is vastgesteld, wordt het belang van 

informatiebeveiliging wel onderkend.  

Voor wat betreft privacy in het sociaal domein:  

- In de nota ‘Transit ie en Transformatie Sociaal Domein’ van 

december 2013 komt privacy niet of nauwelijks aan de orde.  

- In het beleidsjaarplan Sociaal Domein van 2015 

‘Partic iperend op de Harense rotonde‘ wordt summier 

ingegaan op privacy. Er is geen jaarplan over het jaar 2016 

vastgesteld door het College.  

 

Er is een reglement ‘verwerking persoonsgegevens sociaal 

domein’ en een ‘privacy handleiding sociaal domein’ bestemd 

voor medewerkers van het wijkteam. Beide documenten zijn 

van eind 2013/begin 2014 en sluiten niet meer aan bij de 

huidige organisatie van de WIJZ-teams.  

Van latere datum is een document ‘beleidsuitgangspunten 

privacy sociaal domein WIJZ- teams’. Dit zijn uitgangspunten 

die in regionaal verband gehanteerd worden. Het document 

l i jkt niet formeel vastgesteld te zijn door het College en de 

Raad (volgens beleidsmedewerker).  

In het beleidsnota sociaal domein hebben 

we opgenomen dat we overeenkomstig de 

regelgeving met privacy om willen gaan en 

dat er eind 2016 een privacy protocol is, 

welke voor het einde van 2017 wordt 

geactualiseerd en opgenomen in het 

gemeente brede protocol dat op dit 

moment in concept klaar is. Op 

operationeel niveau liggen zijn er dus 

uitgangspunten geformuleerd. Deze 

worden voor het einde van het jaar 

geactualiseerd.  

 

In het kader van de voorbereidingen op de 

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) die in mei 

2018 van kracht wordt ook meegenomen 

welke (beleids)documenten moeten 

worden geactualiseerd en vastgesteld.  
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De gemeente heeft met 

zorgpartners 

convenanten 

afgesloten waarin de 

voorwaarden voor 

uitwisseling van 

persoonsgegevens 

staan 

Ja, het regelement ‘verwerking persoonsgegevens’ wordt 

gebruikt. Jeugdhulp wordt ingekocht door het RIGG. IN de 

contracten zijn specif iek afspraken gemaakt over uitwisseling 

van persoonsgegevens.  

 

Binnen de 

gemeentelijke 

organisatie is er geen 

controlemechanisme 

aanwezig dat er voor 

zorgt dat er op de 

juiste wijze wordt 

omgegaan met 

privacygevoelige 

gegevens.  

Een externe jurist van Trip advocaten wordt ingeschakeld als 

er in het sociaal domein vragen zijn rondom privacy. In de li jn 

is het borgen van privacy belegd bij de informatiemanager. Er 

kan echter niet gesproken worden over een gestructureerde 

aanpak ter voorkoming van ongewenste omgang met 

persoonsgegevens.  

Er zijn verschil lende protocollen, 

afspraken en regels om de privacy te 

borgen. Deze zijn ook onderwerp van 

gesprek in overleggen. Als 

gespecialiseerde kennis ontbreekt, wordt 

deze via Trip ingekocht om zo de 

gevraagde normen te waarborgen. 
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Er zijn afspraken 

gemaakt tussen het 

college en de raad 

over de wijze van 

verantwoording over 

het privacybeleid in het 

sociaal domein.  

Er zijn geen expliciete afspraken gemaakt tussen het College 

en de Raad over de wijze van verantwoording over privacy 

beleid in het Sociaal Domein. (De adviesraad van Haren 

adviseert het College in 2016: om ter verantwoording een 

gericht onafhankelijk onderzoek (audit) te laten uitvoeren om 

toezicht te houden op de uitvoering van de  regels rond het 

verzamelen, opslaan en uitwisselen van persoonsgegevens. 

Hier is geen navolging aan gegeven).  

In het kader van de voorbereidingen op de 

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming die in mei 2018 

van kracht wordt ook de wijze van 

verantwoorden tussen college en raad 

meegenomen. Dit onderdeel wordt 

opgenomen in het gemeente brede  

privacy protocol 

De gemeente heeft met 

externe (zorg/ 

ict/welzijn)partners 

formele afspraken 

gemaakt over hoe zij 

verantwoording 

afleggen over de 

omgang met 

privacygevoelige 

gegevens van 

inwoners.  

Medewerkers van de gemeenten geven aan dat er we! een 
convenant gesloten is  voor de verwerking van de 
persoonsgegevens, maar hoe hierover verantwoording 
afgelegd wordt is onbekend.  

Het gaat er om welke parti j 

verwerkingsverantwoordelijk is voor de 

gegevensverwerking van de burger. Waar 

de gemeente verwerkingsverantwoordeli jk 

is, zal in overeenkomsten aandacht 

worden besteed aan de nieuwe en 

strengere eisen van de AVG.  

Zorgaanbieders hebben in de meeste 

gevallen een eigen 

verwerkingsverantwoordelijkheid ten 

opzichte van de burger die zij 

ondersteunen en dienen zich zelfstandig 

aan de eisen van de AVG te committeren. 

Waar nodig wordt verwerkers 

overeenkomst afgesloten met 

leveranciers.  
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Er is binnen de 

gemeente een 

gedragscode voor 

medewerkers waarin 

het belang van privacy 

wordt beschreven en 

aan welke regels en 

reglementen de 

medewerkers zich 

dienen te houden 

Ja, deze gedragscode is aanwezig .  

Er wordt periodiek 

aandacht besteed aan 

het bewustzijn van 

medewerkers in het 

sociaal domein met 

betrekking tot privacy 

en informatieveil igheid. 

Nee, de leidinggevende van het WIJZ-team informeert 

medewerkers wel over privacy zaken, er is geen training ter 

bevordering van deskundigheid op privacy.  

Training en deskundigheidsbevordering op 

het gebied van privacy zal in het kader 

van scholingsvragen van het 

Toegangsteam meegenomen worden.  
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Burgers worden actief 

geïnformeerd over 

privacy. 

Er wordt vooraf toestemming gevraagd aan cliënten om 

informatie te delen (soms schrifteli jk, soms mondeling). In de 

beschikking worden de voorwaarden voor bezwaar - en 

beroepsmogelijkheden kenbaar gemaakt.  

 

In werkprocessen zijn 

ten aanzien van de 

verwerking van 

persoonsgegevens 

taken en 

bevoegdheden helder 

beschreven. 

Bij de inrichting van het regiesysteem ( I-Samenleving) 

worden rollen voor verwerking en inzage van 

persoonsgegevens eenduidig vastgelegd.  

 



Privacy sociaal domein gemeente Haren 6 
[Datum] 

Uit het werkproces is 

op te maken wanneer, 

door wie en om welke 

reden privacygevoelige 

informatie is 

geraadpleegd/gedeeld.  

Nee, uit de gesprekken komt naar voren dat er niet volgens 

een stappenplan gewerkt wordt om afwegingen voor 

delen/raadplegen van gegevens te maken. Er worden dan ook 

niet op een systematische en navolgbare wijze gegevens 

hierover vastgelegd. 

In het kader van de voorbereidingen op de 

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) die in mei 

2018 van kracht wordt ook beoordeeld in 

hoeverre de werkprocessen moeten 

worden geactualiseerd. Basis voor de 

werkwijze rond het verwerken en delen 

van gegevens is dat, waar er geen andere 

grondslag is (zoals uitvoeren van  een 

wetteli jke taak) dit gebeurt op grond van 

toestemming van de burger en waar  nodig 

in een afgesloten spreekkamer. Afwijking 

hiervan wordt gemotiveerd vastgelegd in 

het systeem (Csam/Isam) 

De systemen zijn zo 

ingericht dat de 

gebruiker alleen 

toegang krijgt tot de 

persoonsgegevens die 

noodzakelijk zijn voor 

zijn specif ieke rol en 

verantwoordelijkheid. 

Ja, I-samenleving is afgeschermd voor gebruikers die niet 

direct bij een casus betrokken zijn. Dat betekent dat 

bijvoorbeeld een medewerker van het WMO- team niet kan 

kijken in het dossier van een casus uit het Jeugdteam 
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Er is sprake van een 

beveiligd digitaal 

berichtenverkeer en 

fysieke beveiliging van 

gegevens 

(uitwisseling).  

Ja, er is een beveiligd digitaal berichtenverkeer VECOZO en 

een mogelijkheid om bestanden beveil igd te versturen (KPN-

doczend). Omdat dit systeem niet als gebruikersvriendelijk 

wordt ervaren, wordt in de praktijk soms toch gebruik 

gemaakt van het normale e-mailverkeer.  

Voor wat betreft de fysieke beveiliging zoals de aandacht 

voor het opbergen van vertrouwelijke informatie, het 

afschermen van beeldschermen is winst te behalen.  

Deze werkwijze is inmiddels gewijzigd 

omdat nu rechtstreeks via het 

mailprogramma versleutelde berichten 

kunnen worden verstuurd. Dit is zeer 

gebruiksvriendelijk.  

Ook zijn er regels ten aanzien van clear -

desk policy en het verplicht locken van het 

beeldscherm bij het verlaten van het 

bureau.  

Er is een proces 

ingericht voor het 

melden van 

datalekken. 

Nee, de planning is dit in het najaar van 2017 zal worden 

ingericht. 

Ook dit wordt meegenomen bij de 

voorbereiding op de AVG. IN de praktijk 

wordt er wel scherp op gelet. Zo is 

bijvoorbeeld een provinciaal datalek in de 

Jeugdzorg door Haren vastgesteld, 

gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens 

en door Haren voorzien van een 

oplossing.  

 

Zie bij lage applicatieoverzicht met 

koppelingen tussen verschil lende 

applicaties. Deze bij lage laat zien dat er 

alleen met beveiligde li jnen tussen 

applicaties wordt gewerkt.  

 

 


