
Gemeente Rotterdam 
Privacy Quiz voor wijkteams 
 

• Instructie voor wijkteamleiders/quizmasters 
 
Met de komst van de AVG zijn we als gemeente scherper op het omgaan met privacy. 
Met deze quiz kun je als team testen of je weet hoe je in de praktijk om moet gaan met 
privacy. 
 
Voorbereiding 
Zorg dat de teamleden van te voren Kahoot geïnstalleerd hebben op hun telefoon. Installeer 
het ook zelf.  
 
Bij aanvang: zorg dat er een scherm (aangesloten op een pc) is waar alle teamleden de 
weergegeven antwoorden per vraag kunnen zien.  
Ga op de pc naar www.kahoot.com 
Maak een account aan (Sign up) 
Zoek: privacy wijkteams (created bij AnneRotterdam) 
 
Je kunt de quiz nu spelen. Je kunt de quiz ook kopiëren naar je eigen account.  
 
Klik op ‘classic’ (individueel) of teammode (teams tegen elkaar) 
Nu verschijnt de Game pin.  
 
Deelnemers loggen in met de Game pin  
Deelnemers maken een nickname aan 
 
Lees de vragen voor van papier 
Lees de antwoordmogelijkheden voor van papier 
Start de vraag op Kahoot 
Deze volgorde is erg belangrijk: indien je eerst de vraag start op Kahoot is er te weinig 
tijd 
 
Deelnemers hebben nu 30 seconden om antwoord te geven 
Deelnemers zien op hun eigen scherm of ze een goed antwoord hebben gegeven. 
Deelnemers zien op het grote scherm hoe de antwoorden verdeeld zijn.  
Lees de toelichting voor. 
Bespreek met elkaar de antwoorden en de toelichting. Wanneer dit voor iedereen duidelijk is 
kun je dit overslaan.  
 
 
Toelichting 
De quiz is gemaakt voor de wijkteams in Rotterdam en gaat dus uit van de taken en 
bevoegdheden van deze wijkteams.   
 
Quizvragen kunnen niet de nuances van de praktijk weergeven. Dat betekent dat er soms 
interpretatieverschillen mogelijk zijn. De toelichting probeert hier zo goed mogelijk duidelijkheid 



over te geven. Bespreek met elkaar wat je afwegingen zijn om voor een bepaald antwoord te 
kiezen.  
 
De quiz bevat kennisvragen en toepassingsvragen. Bij veel vragen zijn er meer antwoorden 
goed. Soms is het of-of en soms en-en. Dit blijkt uit de toelichting.  
 
 
 



Vragen 

 
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing.  
 

1) Wat is niet waar over de AVG? 
 

1) De regels over omgaan met privacy veranderen hierdoor sterk. 
2) Er komt meer toezicht op het naleven van de privacyregels. 
3) De gemeente kan een boete krijgen als ze de regels niet naleeft. 
4) Er is meer aandacht voor de privacyrechten van burgers.  

 
Antwoord 1 
 
De regels over privacy en gegevensbescherming veranderen niet wezenlijk. Hoewel de Wet 
bescherming persoonsgegevens vervalt met ingang van 25 mei, zorgt de invoeringswet voor 
de AVG ervoor dat er sprake is van een ‘beleidsneutrale’ overgang. Verder blijven alle 
specifieke regels over privacy en gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld in de Wmo 2015 
en de Jeugdwet, gewoon van toepassing.   
 

2) Wat kan er gebeuren als je niet zorgvuldig met gegevens omgaat? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 

1) De klant verliest het vertrouwen. Hij houdt misschien gegevens achter of accepteert de 
hulp niet. 

2) De klant dient een klacht in bij de gemeente. 
3) Als geregistreerde hulpverlener kan ik voor een tuchtcommissie komen. 
4) Niets, dat merkt de klant toch niet.  

 
Antwoord: 1 en 2 en 3 
 
 

3) Welke rechten heeft de cliënt? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

1) Hij mag weigeren dat je gegevens verwerkt. 
2) Hij mag zijn gegevens inzien. 
3) Hij mag alle gegevens over hem laten vernietigen. 
4) Hij mag gegevens die niet kloppen laten corrigeren. 

 
Antwoord: 2 en 4 
 
Je moet gegevens verwerken om de burger te kunnen helpen. Omdat die burger in de meeste 
gevallen afhankelijk is van die hulp en dus kwetsbaar is, zou het vreemd zijn als je vervolgens 
geen hulp kan verlenen omdat hij geen toestemming geeft om voor die hulp noodzakelijke 
gegevens te verwerken. Daarom heb je hiervoor geen toestemming nodig.  
Uitzondering hierop vormen gegevens die je eventueel moet opvragen bij een 
beroepsbeoefenaar die gebonden is aan een beroepsgeheim.   



Voor registreerde gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Tegelijkertijd is in de Wmo en 
de Jeugdwet geregeld dat een cliënt om mag verzoeken om gegevens te laten vernietigen. 
Dat recht is echter niet absoluut. De belangen van anderen, ook die van de gemeente, kunnen 
een reden zijn om niet (geheel) aan het verzoek te voldoen.  
 
Let op: bij deze vraag zijn de antwoorden niet in beeld. Herhaal indien nodig de antwoorden. 
 
Vóór je gegevens verwerkt maak je de volgende afweging: 
 

A. Is het nodig deze gegevens te verwerken gelet op gestelde taak/doel? 
B. Vragen we of registreren we niet teveel gegevens?  
C. Is een werkwijze mogelijk die minder inbreuk op de privacy oplevert?  
D. Is het voor de cliënt duidelijk waarom ik deze gegevens verwerk? 

 
4) Wat is goed? 

 
1) Antwoord d  
2) Antwoord a en d  
3) Antwoord a,b en c 
4) Antwoord a,b,c en d 

 
Antwoord 4 
 
Toelichting: dit zijn de basisprincipes van privacy: noodzaak/doelbinding, proportionaliteit, 
subsidiariteit en transparantie.  
 

5) Wat is geen gerechtvaardigd doel van de registratie van gegevens? 
 

1) Om te kunnen verantwoorden welke hulp ik in zet. 
2) Zodat mijn collega’s eventueel de hulp goed over kunnen nemen. 
3) Om de keuzes en afspraken die ik maak in het hulptraject te kunnen verantwoorden. 
4) Zodat de cliënt als hij opnieuw met een hulpvraag komt niet weer zijn verhaal hoeft te 

vertellen.  
 
Antwoord: 4 
 
Toelichting: Als een cliënt met een nieuwe hulpvraag komt, is er sprake van een ander doel. 
Je mag niet ‘voor de zekerheid’ gegevens registreren.  
 

6) Wat zijn geen bijzondere persoonsgegevens? 
 
1) NAW-gegevens 
2) Gegevens over gezondheid 
3) BSN 
4) Gegevens over politie- en justitiecontacten 

 
 



Antwoord: 1 en 3 
 
Toelichting: NAW-gegevens zijn persoonsgegevens, maar geen bijzondere. Voor bijzondere 
persoonsgegevens geldt een verbod op verwerking. In (o.a.) de Wmo en Jeugdwet wordt 
daarop een uitzondering gemaakt wat betreft gegevens over gezondheid. Dit omdat deze 
gegevens nodig zijn om deze wettelijke taken uit te voeren. Het verwerken van politie- en 
justitiegevens mag niet vanuit de Wmo en Jeugdwet. BSN was een bijzonder 
persoonsgegeven maar is dat onder de AVG niet meer. Het blijft belangrijk om BSN alleen te 
gebruiken als dit echt nodig is.  
 
Van een huisarts krijg je de aanmelding van meneer Valkenburg. Meneer Valkenburg 
heeft psychische problemen en dreigt zich zelf de laatste tijd wat te verwaarlozen. Het is 
onduidelijk of hij open staat voor hulp. 
 

7) Wat doe je eerst? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

1) Ik check bij de huisarts of meneer zelf een hulpvraag heeft. Anders is het geen 
melding maar een signaal. 

2) Ik verzamel alvast informatie over meneer bij collega’s en het wijknetwerk zodat ik 
hem goed voorbereid kan benaderen.  

3) Ik leg vast een dossier aan.  
4) Ik probeer eerst contact met meneer te leggen. 

 
Antwoord 1 en 4 
 
Toelichting: Alleen een hulpvraag van de cliënt zelf is een melding. Er dient eerst contact met 
de cliënt te zijn, vóór je een dossier mag aanleggen. Je moet de cliënt immers informeren over 
de gegevensverwerking. Het heeft de voorkeur om zo snel mogelijk contact te leggen met de 
cliënt zodat je hem kan informeren over de gegevensverwerking. Je kunt al wel vast navraag 
doen bij collega’s en wijknetwerk. Maar dit mag geen structurele gegevensverzameling zijn. 
 
 
Mevrouw Kaddouri heeft zich via het CJG bij het wijkteam gemeld. Er zijn veel 
problemen met haar zoon Samir van 15 en ze wil graag hulp.  
 

8) Welke informatie mag het CJG je maximaal geven? 
 

1) NAW gegevens zodat ik contact kan opnemen 
2) NAW gegevens en een omschrijving van de hulpvraag 
3) NAW gegevens, een omschrijving van de hulpvraag en een toelichting van de CJG-

medewerker 
4) NAW gegevens, een omschrijving van de hulpvraag, toelichting van de CJG-

medewerker en het CJG-dossier 
 
Antwoord 3 
 



Toelichting: Alle informatie die noodzakelijk is om de verwijzing goed af te handelen en met 
instemming van betrokkene. Dit is overigens de verantwoordelijkheid van het CJG.  
 
De CJG-medewerker maakt zich zorgen over de situatie. Ze wil graag dat het wijkteam 
goed geïnformeerd is over de situatie. Je ontvangt naast NAW gegevens en de 
hulpvraag ook toelichting van de CJG-medewerker en informatie uit het CJG-dossier. 
Het is een nieuwe cliënt.  
 

9) Wat registreer je, behalve de hulpvraag en NAW? 
 

1) Alles wat ik krijg. Dan kan ik de cliënt het beste helpen. 
2) Alles wat ik krijg. Ik vraag wel eerst toestemming aan de cliënt vóór ik het registreer. 
3) Vóór ik in gesprek ga met de cliënt, haal ik de relevante informatie eruit en zet deze 

vast in het dossier. 
4) Ik ga eerst in gesprek met de cliënt. Daar bespreek ik welke informatie ik heb 

gekregen van het CJG. Ik bespreek met de cliënt welke informatie relevant is om te 
registeren.  

 
Antwoord 4 
 
Toelichting: Er is een onderscheid tussen workflow/mailinformatie versus dossierinformatie. 
Het klantcontact bepaalt pas wat je registreert van de toegezonden informatie in het nieuw te 
maken klantdossier. 
 
Privacy gaat over gegevensverwerking. Wat verstaan we daar onder?  
 

10) Welk antwoord is het meest compleet? 
 
Alle gegevens die ik: 

1) Ergens vastleg, deel met anderen of uitvraag bij de klant 
2) Ergens vastleg en deel met anderen 
3) Registreer in TOP/Mens Centraal 
4) Ergens vastleg over de cliënt (TOP/Mens Centraal, outlook, K-schijf) 

 
 
Antwoord 1 
 
Toelichting: Definitie in AVG van verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen 
met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet 
uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, 
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken 
door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren 
of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 
 

11) In de vraaganalyse/onderzoeksfase registreer ik op basis van het gesprek met 
de cliënt: 
 



1) Alle antwoorden èn de informatie die de cliënt mij zelf overhandigt 
2) Alle antwoorden die de cliënt geeft op mijn vragen 
3) Alleen de informatie die ik nodig heb om hulp te kunnen verlenen of een voorziening 

toe te kennen 
4) Alles wat de cliënt wil dat ik vastleg. 

 
Antwoord 3 
 
Toelichting: Om zicht te krijgen op de hulpvraag kan het nodig zijn om breed uit te vragen. 
Voor de uiteindelijke hulp en de verantwoording daarvan is niet al deze informatie relevant.  

 
Je gaat in gesprek met de cliënt.  
 

12) Hoe informeer je de cliënt over gegevensverwerking? 
 

1) Ik geef het infoblad. De cliënt kan de informatie dan zelf lezen. 
2) Ik vraag alleen toestemming om gegevens te mogen verwerken 
3) Ik verwijs naar de website  
4) Ik geef het infoblad en licht dit mondeling toe. 

 
Antwoord 4 
 
Toelichting: het is belangrijk dat je de cliënt zowel mondeling als schriftelijk informeert. Vanuit 
de AVG is de gemeente verplicht te cliënt uitgebreid te informeren over alles wat met 
gegevensverwerking te maken heeft. In het gesprek met de cliënt is het steeds belangrijk dat 
hij weet en begrijpt welke gegevens je vraagt, registreert en deelt.  
 
Het vraagverhelderingsgesprek vindt thuis plaats bij mevrouw en meneer Kaddouri, de 
ouders van Samir (15 jaar). 
Inmiddels werken we met GIDSO (waarin we voor jeugd en volwassenen kunnen 
registreren).  
 

13) Hoe ga je om met deze gezinssituatie voor de gegevensverwerking? 
 

1) We werken integraal dus alle informatie over de verschillende gezinsleden komt in één 
dossier. 

2) Ik maak één integraal gezinsplan. De informatie over hulpverlening aan de 
verschillende gezinsleden komt in aparte dossiers. 

3) De informatie over de ouders zet ik in een ander dossier dan de informatie over Samir 
4) Alleen als de ouders gescheiden zijn, ga ik gescheiden dossiers bijhouden.    

 
Antwoord 2 
 
Toelichting: voor de privacy van de verschillende gezinsleden is het belangrijk dat persoonlijke 
informatie in aparte dossiers staat. Samir hoeft bijvoorbeeld niet alle problemen van zijn 
ouders te weten. Voor een integrale gezinsaanpak is het wel belangrijk dat er één plan is.  
 



Na het gesprek thuis heb je een uitgebreide e-mailconversatie met mevrouw Kaddouri.  
 

14) Wat doe je hiermee? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

1) Niets. De gegevens staan in de email en kan ik dus altijd weer bijhalen 
2) Ik zet de hele emailuitwisseling in TOP/Mens Centraal. Dat is nodig om me te kunnen 

verantwoorden.  
3) Ik noteer in TOP/Mens Centraal de data dat ik contact heb gehad en de conclusies en 

afspraken van de emailwisseling.  
4) Ik verwijder de emailuitwisseling uit Outlook. Hier staan immers bijzondere 

persoonsgegevens in.  
 
Antwoord 3 en 4 
 
Toelichting: de kans is groot dat in de email informatie staat die niet noodzakelijk is. Daarom is 
het goed terughoudend te zijn in het overnemen van emailuitwisseling. Als je met mevrouw 
Kaddouri bespreekt welke informatie je hieruit in het dossier opneemt en zij is het hier mee 
eens, dan kun je je altijd verantwoorden. Outlook is onvoldoende beschermd om 
persoonsgegevens te bewaren.  
 
Je krijgt een uitnodiging van de school van Samir om deel te nemen aan het 
Zorgadviesteam waar Samir besproken wordt. Bij navraag blijkt dat Samir en zijn 
ouders hier niet van op de hoogte zijn. 
 

15) Wat doe je? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

1) Je gaat gewoon naar het overleg. Het is de verantwoordelijkheid van de school om dit 
met Samir en zijn ouders te bespreken.  

2) Je meldt je af. De school moet immers toestemming vragen voor het overleg. 
3) Je meldt bij de school dat ze toestemming moeten vragen.  
4) Je bespreekt met Samir en zijn ouders dat het overleg plaatsvindt en welke informatie 

je gaat delen.  
 
Antwoord 3 en 4 
 
Toelichting: In het ZAT zitten partijen die niet direct betrokken zijn bij de hulp aan Samir of 
waarvan Samir niet op de hoogte is. Met hen mag je geen informatie uitwisselen zonder 
medeweten van Samir. Voor de samenwerkingsrelatie met school is het belangrijk dat je met 
hen bespreekt dat zij toestemming moeten vragen.  
 
Een collega uit jouw wijkteam heeft een tijdje geleden mevrouw Kaddouri begeleidt. Je 
wil graag met haar overleggen over de casus en weten wat haar ervaringen zijn. 
 

16) Wat doe je? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

1) Je laat mevrouw Kaddouri een toestemmingsverklaring ondertekenen dat je gaat 
overleggen met je collega. 



2) Je overlegt met haar, zonder dat je mevrouw Kaddouri hierover informeert. (Je collega 
is immers een direct betrokkene, ook al is het een tijd geleden). 

3) Je bespreekt dit eerst met mevrouw Kaddouri. Je tekent in het dossier aan dat 
mevrouw akkoord is. 

4) Je hebt al eens met mevrouw Kaddouri gesproken over haar eerder begeleiding van 
het wijkteam en ze heeft je er veel over vertelt. Je schat in dat ze het geen probleem 
vindt dat je met je collega over de casus praat. Daarom vraag je nu geen expliciete 
toestemming.  

 
Antwoord 3 of 4 
 
Toelichting: Of je toestemming vraag is afhankelijk van of je collega een ‘direct betrokkene’ is. 
Zo niet, dan moet mevrouw instemmen met gegevensdeling met jouw collega. Dit hoeft niet 
via een schriftelijke verklaring.  
 
Samir heeft behandeling gekregen en lichte vorm van begeleiding thuis. Door de 
problemen met Samir is moeder in een sociaal isolement gekomen. Vanuit het wijkteam 
heeft ze basishulp om dat te doorbreken. 
 
Moeder vertelt dat ze bij de huisarts is geweest en deze heeft vastgesteld dat ze 
depressief is. Ze vraagt je dit in het dossier te zetten zodat alle betrokkenen hier 
rekening mee kunnen houden.  
 

17) Wat doe je met deze informatie? 
 

1) Je registreert dit in het dossier zodat anderen daar rekening mee kunnen houden.  
2) Je beschrijft alleen de belemmeringen die belangrijk zijn om daar met de begeleiding 

op in te kunnen spelen.  
3) Je bespreekt dit met de arts van het Expertiseteam en vraagt haar de gegevens te 

registreren in een afgescheiden systeem.  
4) Niets. Je bent geen behandelaar.  

 
Antwoord: 2  
 
Toelichting: je bent geen behandelaar van moeder dus er is geen noodzaak om de diagnose 
te registreren. Je legt daarom alleen die informatie vast die van belang is om haar goed te 
kunnen ondersteunen. Belangrijk is dat je doorvraagt waarom moeder dit wil.  
 
Na 3 maanden neemt de begeleider van Samir contact met je op omdat ze zich zorgen 
maakt.  
 

18) Wat doe je niet? 
 

1) Je vraagt Samir of hij het goed vind dat je gegevens gaat delen met de begeleider. 
2) Je geeft de begeleider, zonder toestemming te vragen, alle informatie uit jouw 

onderzoek zodat ze hem goed kan helpen.  



3) Je vraagt de begeleider welke informatie ze nodig heeft en weegt goed af welke 
informatie je deelt. Je vraagt geen toestemming aan Samir 

4) Je organiseert een overleg met Samir en de begeleider zodat jullie samen de situatie 
kunnen bespreken. 

 
Antwoord: 2 
 
Toelichting: de begeleider van Samir is een direct betrokkene. Je mag dus zonder 
toestemming informatie uitwisselen. Je bent daar wel terughoudend in. Voor de transparantie 
bespreek je dit wel met Samir. 
 
Zes maanden na de start van het traject is Samir inmiddels 16 jaar. Hij wil inzage in zijn 
dossier. 
 

19) Mag dat? 
1) Dat mag, maar alleen met toestemming van zijn ouders. 
2) Dit mag niet, pas als hij 18 jaar is. 
3) Dit mag, toestemming van zijn ouders is niet nodig.  
4) Dit mag niet, dit is niet in zijn belang. 

 
Antwoord: 3 
 
Toelichting: Cliënten hebben het recht op inzage in hun dossier. Het is afhankelijk van de 
leeftijd of ouders hier toestemming voor moeten geven.  
 

20) Welke gegevens mag Samir inzien? 
 
1) Alle gegevens in het gezinsdossier. 
2) Hij moet een goed onderbouwde vraag hebben. Alleen die gegevens mag hij 

inzien. 
3) Alle gegevens, behalve gevoelige informatie over zijn ouders. 
4) Ik maak een persoonlijke inschatting welke informatie hij in mag zien.  

 
Antwoord 3 
 
Toelichting: een cliënt hoeft geen reden te hebben om zijn dossier in te kunnen zien. Het is wel 
handig om met Samir in gesprek te gaan om te weten waarom hij dit wil. Een inzageverzoek is 
vaak een signaal van ontevredenheid of wantrouwen en vraagt dus aandacht. Het is ook 
praktisch om de vraag achter de vraag duidelijk te krijgen. Wellicht gaat het Samir alleen om 
een bepaald deel van het dossier. Inzagerecht geldt alleen voor de gegevens die de cliënt zelf 
betreffen. Dit om de privacy (in dit geval zijn ouders) van anderen te beschermen. 
Je kan ook evt. zienswijze van ouders vragen over welke informatie over de ouders Samir mag 
zien. 
 
Je vindt het best een ingewikkeld casus en wil het graag bespreken met je collega’s. De 
collega die moeder eerder heeft begeleid is hier ook bij aanwezig.  
 



21) Wat doe je niet? 
 

1) Je geeft alle aanwezige teamleden de informatie over het gezin met naam en 
toenaam. Je weet dat je collega’s hier integer mee omgaan. 

2) Je nodigt het gezin uit om aanwezig te zijn 
3) Je geeft de aanwezige teamleden de geanonimiseerde gegevens. Alleen de collega 

vertel je om welk gezin het gaat.  
4) Je vraagt het gezin schriftelijke toestemming voor de (niet anonieme) bespreking.  

 
Antwoord: 1 
 
Toelichting: Voor overleg geldt een aantal regels: voor een multidisciplinair overleg, waarbij 
niet direct betrokkenen aanwezig zijn, is schriftelijke toestemming van de cliënt nodig. Dit is 
niet nodig als de cliënt zelf aanwezig is of als de bespreking anoniem is. Ook met toestemming 
van de cliënt is het goed om na te gaan of er niet minder mensen bij het overleg aanwezig 
kunnen zijn (subsidiariteit). 
 
Je wordt benaderd door de wijkagent. Hij vertelt dat Samir veel overlast geeft in de 
buurt. Hij wil graag meer informatie van je over Samir zodat hij hem beter aan kan 
pakken. Ik de gesprekken met Samir en zijn ouders is de overlast nooit aan de orde 
gekomen. 
 

22) Wat doe je niet?  
 

1) Ik bespreek met Samir dat ik benaderd ben door de wijkagent i.v.m. overlastgevend 
gedrag. 

2) Ik vraag toestemming om met de wijkagent bepaalde informatie te delen. 
3) Ik zeg tegen de wijkagent dat hij eerst zelf aan Samir moet vragen of ik informatie met 

hem mag delen.  
4) Je deelt informatie met de wijkagent zonder dit met Samir te bespreken. Je acht het niet in 

belang van de hulp om met hem over zijn overlastgevende gedrag te spreken.  
 
Antwoord 4 
 
Toelichting: Politie/justitie is een ander domein. Je hebt de toestemming van Samir nodig om 
gegevens te delen. Bij een dergelijk verzoek, als de overlast al een gespreksonderwerp is èn 
er is eerder contact met de wijkagent geweest, maak je de afweging of je het vooraf of 
achteraf met Samir bespreekt.  

 
Je hebt het met Samir gesproken over zijn overlast en dat dit meegenomen wordt in de 
begeleiding. Samir vindt het goed dat je met de wijkagent praat.  
 

23) Wat deel je met de wijkagent? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

1) Ik vertel over de problemen van Samir zodat het duidelijk is waarom hij zich zo 
gedraagt. 

2) Ik vertel alleen dat hij bekend is bij het wijkteam. 



3) Ik geef de wijkagent alle informatie die hij wil hebben. 
4) Ik deel alleen de informatie die in het belang is voor het hulptraject van Samir  

 
Antwoord 2 of 4 
 
Toelichting: Uitgangspunt van gegevensdeling is een gezamenlijk doel. Voor jou staat wel de 
hulpverlening aan Samir voorop. Voor de wijkagent is het vaak voldoende om te weten dàt  
Samir hulp krijgt. Wat die hulp inhoudt en op welke problemen de hulp zich richt is dan niet 
relevant. 
 
In het gesprek met het gezin komt naar voren dat vader zwart werkt, naast de 
bijstandsuitkering.  
 

24) Wat doe je? 
 

1) Je doet hier niets mee. Als hulpverlener is dit niet jouw taak.  
2) Je geeft vader aan wat de consequenties zijn. Verder laat je dit bij vader. 
3) Je bespreekt met vader wat de consequenties zijn en stuurt er in de verdere 

begeleiding op aan dat vader hier mee stopt of zijn uitkering stop laat zetten. 
4) Je meldt dit meteen bij W&I.  

 
Antwoord 3 
 
Toelichting: In de Beleidsregel Privacy is opgenomen dat er bij de constatering van fraude 
altijd geacteerd moet worden. Dat betekent niet dat je dit direct meldt. Dit is mogelijk niet in het 
belang van het hulptraject van de cliënt. Leg je acties altijd vast. 
 
Je maakt je ernstig zorgen over de veiligheid van Samir Hij heeft vaak aanvaringen met 
zijn vader die uitmonden in een gevecht. Je wil overleg met Veilig Thuis over hoe je hier 
mee om moet gaan. 
 

25) Wat kun je het beste doen? 
 

1) Je bespreekt je zorgen met de ouders. 
2) Je bespreekt je zorgen. Daarna informeer je ouders dat je aan iemand (anoniem) 

advies gaat vragen, maar vraagt geen toestemming. 
3) Je informeert ouders dat je (anoniem) advies gaat vragen bij Veilig Thuis. 
4) Je vraagt toestemming om advies te vragen aan Veilig Thuis. 

 
Antwoord 2  
 
Toelichting: voor het (anoniem) advies vragen bij Veilig Thuis hoef je de cliënt niet te 
informeren. Wel is het belangrijk dat je je zorgen eerst met de cliënt deelt en dat je transparant 
bent over de aanpak. 


