
Een privacy protocol bij 

samenwerking GGZ en W&I



• Drie nog op te lossen issues

• De juridische wereld dwingt tot een keuze, 

maar welke dat dan is…….

• Eerst kort: waarbij spelen de issues

Voor vandaag:



De juridische black box



• 1. Taken en werkzaamheden van partijen

• 2. Doelen gegevensverwerking = activiteiten

• 3. Noodzakelijke gegevens voor de 

uitvoering van de doelen / activiteiten

• 1 + 2 + 3 = het WERKPROCES

Een stappenplan voor de juridische onderlegger



• Na het WERKPROCES komt de juridische 

basis met:

• 4.1 Materiewet en grondslag AVG

• 4.2 Bijzondere en stafrechtelijke gegevens

• 4.3 Wettelijke nummers

• 4.4 Geheimhoudingsplichten

Een stappenplan voor de juridische onderlegger



• Na het WERKPROCES en na de juridische 

basis komt het Privacyprotocol (begin daar 

dus niet mee) en

– Verwerk het werkproces en de juridische 

basis in het Protocol (geen algemeen 

“gebabbel”)

Een Privacyprotocol



• Bevorderen van de arbeidsparticipatie van 

mensen met een psychische kwetsbaarheid

(als de afstand tot de arbeidsmarkt zonder 

samenwerking niet goed overbrugd kan worden)_

Doel samenwerking



• Personen ‘zonder arbeid / tijdens 

ziekteverzuim’ met een psychische 

kwetsbaarheid t.b.v.

– arbeidsparticipatie vanuit ‘geen arbeid’

– terugkeer na ‘ziekteverzuim’

Doelgroep 



• Er wordt een casusoverleg gehouden gericht 

op arbeidsparticipatie specifieke client

• Bilaterale uitwisseling specifieke client 

(arbeidsparticipatie / overig?)

• Training en ervaring opdoen

3 Werkprocessen 



Er wordt een casusoverleg gehouden





Bilaterale uitwisseling





• Medewerkers van waarschijnlijk met name 

gemeenten en UWV kunnen veel leren van 

casusoverleggen waarbij ze zelf niet direct bij 

casus betrokken zijn omdat soortgelijke 

casussen ook bij hen voor kunnen komen. 

En training en ervaring opdoen?



• Organiseer periodiek een bijeenkomst met 

casussen voor training 

• Bewerkt casussen of situaties die langs 

gekomen zijn voor de trainingsdoeleinden 

(anoniem)

Aanpak voor training en ervaring



• Er is relevante GGZ-betrokkenheid:

– er is een GGZ-behandeling gericht op 

arbeidsparticipatie (bijv. IPS)

– er is een (meer algemene) GGZ-

behandeling

Doelgroep (vanuit GGZ / casusoverleg)



• Er is geen relevante GGZ-betrokkenheid:

– er is in het verleden een behandeling 

geweest

– Er is (nog) geen behandeling (geweest)

Doelgroep (vanuit GGZ / bilaterale uitwisseling)



•

•

•

De juridische wereld dwingt tot een keuze, 

maar welke dat dan is…….

Drie nog op te lossen issues



• Relatie tussen client en organisatie

• Taken en werkzaamheden organisaties

• Geheimhoudingsverplichtingen

De juridische wereld dwingt tot een keuze, 

maar welke dat dan is…….

Drie nog op te lossen issues



• GGZ

• College Pw

• UWV

Andere deelnemers zijn altijd vergelijkbaar 

met 1 van die 3

Relatie tussen client en organisatie



• GGZ: vrijheid client en toestemming voor 

behandeling

• College Pw

• UWV

Relatie tussen client en organisatie



• GGZ: vrijheid client en toestemming voor 

behandeling

• College Pw: initiatief bij College en plicht 

burger

• UWV

Relatie tussen client en organisatie



• GGZ: vrijheid client en toestemming voor 

behandeling

• College Pw: initiatief bij College en plicht 

burger

• UWV: initiatief bij College en plicht burger

Relatie tussen client en organisatie



• GGZ: vrijheid client en toestemming voor behandeling

• College Pw: initiatief bij College en plicht burger

• UWV: initiatief bij College en plicht burger

1. Wat is het “grote” probleem?

2. Hoe lossen we dat op?

Relatie tussen client en organisatie



• GGZ

• College Pw

• UWV

Andere deelnemers zijn altijd vergelijkbaar 

met 1 van die 3

Taken en werkzaamheden organisaties



• GGZ: 1 taak nl. behandelen

• College Pw

• UWV

Taken en werkzaamheden organisaties



• GGZ: 1 taak nl. behandelen

• College Pw: 3 taken nl. uitkering, controle en 

sancties, arbeidsparticipatie. Ook andere 

wetten zoals Wmo, Jeugdwet, Wgs

• UWV

Taken en werkzaamheden organisaties



• GGZ: 1 taak nl. behandelen

• College Pw: 3 taken nl. uitkering, controle en 

sancties, arbeidsparticipatie. Ook andere 

wetten zoals Wmo, Jeugdwet, Wgs

• UWV: 3 taken nl. uitkering, controle en 

sancties, arbeidsparticipatie (diverse wetten)

Taken en werkzaamheden organisaties



• GGZ: 1 taak nl. behandelen

• College Pw: 3 taken nl. uitkering, controle en sancties, 

arbeidsparticipatie. Ook andere wetten zoals Wmo, Jeugdwet, 

Wgs

• UWV: 3 taken nl. uitkering, controle en sancties, 

arbeidsparticipatie (diverse wetten)

1. Wat is het “grote” probleem?

2. Hoe lossen we dat op?

Taken en werkzaamheden organisaties



• GGZ

• College Pw

• UWV

Andere deelnemers zijn altijd vergelijkbaar 

met 1 van die 3

Geheimhouding



• GGZ: gekoppeld aan behandeling

• College Pw

• UWV

Geheimhouding



• GGZ: gekoppeld aan behandeling

• College Pw: gekoppeld aan taak

• UWV

Geheimhouding



• GGZ: gekoppeld aan behandeling

• College Pw: gekoppeld aan taak

• UWV: gekoppeld aan taak

Geheimhouding



• GGZ: gekoppeld aan behandeling

• College Pw: gekoppeld aan taak

• UWV: gekoppeld aan taak

1. Wat is het “grote” probleem?

2. Hoe lossen we dat op?

Geheimhouding




