
Tijdens festival De Bedoeling eind 2018 in Apeldoorn leverden gemeenten, 
Rijk en organisaties in het sociaal domein bijdragen voor het wetsvoorstel 
van UPP.

Privacy in het sociaal 
domein: de wetgever is 
aan zet
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Welke aanpassingen in de wet zijn nodig om professionals beter te 
ondersteunen en de privacy van mensen beter te waarborgen? Het 
traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) werkt aan 
een wetsvoorstel, samen met gemeenten en het Rijk. Het wetsvoorstel 
maakt het gemeenten mogelijk om te verkennen of mensen kampen met 
multiproblematiek.

Waarom is wetgeving nodig? Om 

een goed beeld te krijgen van de 

problematiek rond een persoon is 

het vaak nodig persoonsgegevens 

uit meerdere domeinen bij elkaar 

te brengen. Daarvoor is vanuit 

privacywetgeving een wettelijke 

grondslag een voorwaarde. En die 

is er niet. Resultaat: professionals 

weten niet waar ze aan toe zijn. En: 

mensen krijgen niet altijd de hulp die 

zij nodig hebben. 

Laura Ghirlanda van de Autoriteit 

Persoonsgegevens: ‘Als de situatie 

helder is en hulpverlening op 

gang is, zijn er meestal voldoende 

mogelijkheden om gegevens te delen. 

Het probleem zit juist in de fase 

daarvoor. Ofwel: de fase dat nog niet 

duidelijk is of er een hulpvraag is. In 

die fase is de gemeente aan zet.’ 

Terry Lamboo van het ministerie 

van BZK: ‘Met het wetsvoorstel 

willen we zorgen voor meer ruimte 

voor gemeenten om te doen wat 

nodig is om kwetsbare mensen te 

helpen. Daarvoor kijken we naar drie 

veelvoorkomende praktijksituaties.’ 

 

Praktijksituatie 1:
Een persoon meldt zich met een 
hulpvraag 
Meldt iemand zich met een 

hulpvraag en zijn er vermoedens 

van problematiek op meerdere 

leefgebieden? De gemeente krijgt 

dan een wettelijke taak om dit te 

verkennen. Is het antwoord op de 

vraag ja? Dan mag de gemeente 

ook een casusoverleg organiseren 

om tot een gezamenlijk plan van 

aanpak te komen met ketenpartners. 

Uitgangspunt: elke stap gebeurt 

in samenspraak met de persoon in 

kwestie. 

Praktijksituatie 2:
Meldingen door een professional 
Welke wettelijke grondslag is nodig 

bij meldingen door een professional? 

Wat doe je als je als professional 

vermoedt dat er een samenhangende 

aanpak nodig is, maar de hulp 

stagneert. In dat geval krijgt de 

gemeente de wettelijke taak om 

te organiseren dat hulpverlening of 

samenwerking tussen betrokken 

organisaties op gang komt. Wat niet 
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de bedoeling is: de gemeente vertelt 

de betrokken organisaties wat ze 

moeten doen. 

Praktijksituatie 3:
Meldingen door derden  
Niet zelden komt een melding bij een 

gemeente binnen via buurtbewoners, 

familie of vrienden. Zoals: “Ik zie 

dat het niet goed gaat met mijn 

bejaarde buurvrouw. Maar ik zie geen 

mogelijkheid om dat te bespreken”.

Mensen verwachten dan dat de 

gemeente op zijn minst gaat kijken 

wat er aan de hand is. Lamboo: ‘Wij 

stellen voor dat gemeenten in deze 

gevallen de wettelijke taak krijgen 

om de meldingen te verkennen en 

door te verwijzen. Wellicht zijn er al 

organisaties betrokken.’ 

Als de wet er is, dan is het zaak dat 

gemeenten zorgvuldig omgaan met 

de ruimte om ‘te doen wat nodig 

is’. Lamboo: ‘Niet iedere persoon 

die zich meldt met een hulpvraag 

kampt met multiproblematiek. 

Er moet wel aanleiding zijn om 

een samenhangende aanpak 

te organiseren. We moeten 

professionals dus goed opleiden, 

zodat ze de juiste afwegingen 

kunnen maken.’ 

We moeten 
professionals 
goed opleiden, 
zodat ze de juiste 
afwegingen maken.

“

Soms is het voor een professional niet duidelijk of zeker in het 
kader van welke wet(ten) iemand aanklopt bij de gemeente, 
het Rijk of organisatie in het sociaal domein. Wat als iemand 
zich bijvoorbeeld meldt met een eenvoudige vraag en je als 
professional vermoedt dat er meer aan de hand is? 

Melden in het sociaal domein: 3 tips 

1. Is de vraag relevant voor het sociaal domein? 
Voor het verwerken van gegevens is een juridische grondslag een 

voorwaarde, dat stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Ook moet er een noodzaak zijn om gegevens te verwerken. Ofwel: is er 

sprake van een hulpvraag in het sociaal domein, dan kun je registeren en 

een aanvraag in gang zetten. Gaat het alleen om advies of doorverwijzing? 

Dan registreer je geen persoonsgegevens. Twijfel? Ga in gesprek en 

probeer een afspraak te maken om te verkennen of er hulp nodig is. Dan 

noteer je de informatie die nodig is voor de afspraak. 

2. Meld je een signaal bij een andere organisatie of  (lokale) overheid? 
Vuistregel is: iemand is altijd op de hoogte van een melding door een 

hulpverlener, gemeente of loket. Een voorbeeld: een woningcorporatie 

meldt de gemeente een aanstaande uithuiszetting wegens 

huurachterstand. De woningcorporatie is gehouden om de persoon in 

kwestie van de melding op de hoogte te brengen.

3. Vraag je de juiste persoon uit?
Niet zelden doen buurtbewoners, kennissen of vrienden een melding bij 

de gemeente. Valkuil: de gemeente vraagt de buurman uit. Is ze gezond of 

in behandeling bij een arts? Heeft hij schulden? Los van privacybezwaren 

is het de vraag of de buurman de meest geschikte persoon hiervoor is. 

Beperk het uitvragen van de buurman tot feitelijke informatie over de 

melding en de melder. Waarom meldt u? Waarover maakt u zich zorgen? 
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