
Haarlem 

Gemeente Haarlem 

Drs. Joyce Langenacker 
wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), 
Wonen, Coördinatie Sociaal Domein 

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haariem 

Aan de commissie Samenleving 

Datum 3 december 2014 
Onskenmerk 2014/328702 

Contactpersoon p. Haker, C. Konijnenbelt, C. Dohmen 
Doorkiesnummer 023 5113431 

E-mail phaker@haarlem.nl 
Bijlage 2 

Onderwerp privacy in het sociaal domein 

Geachte leden van de commissie Samenleving, 

De nieuwe taken in het sociaal domein leiden ertoe dat de gemeente veel nieuwe en 
gevoelige persoonsgegevens gaat verwerken en dat partners onder eigen 
verantwoordelijkheid maar deels ook onder verantwoordelijkheid van de gemeente 
met deze gegevens werken. In deze brief beschrijven we hoe daarbij de privacy 
wordt gewaarborgd. 

Uitgangspunten 

Gegevens van cliënten worden alleen opgevraagd, vastgelegd en met andere hulp
en zorgverleners gedeeld als de cliënt daar zelf expliciet toestemming voor geeft. 
Daarbij wordt ook benoemd voor welk doel. Die toestemming wordt vastgelegd. 
Alleen als een zwaarwegend belang van de cliënt zelf of van een ander emstig 
dreigt te worden geschaad, kunnen iemands gegevens ook zonder die toestemming 
worden gedeeld. Dit gebeurt bovendien alleen wanneer hier een andere wettelijke 
grondslag dan toestemming voor bestaat. Cliënten kunnen altijd zelf hun gegevens 
opvragen of hun toestemming intrekken. 

Het is nodig duidelijke afspraken vast te leggen over hoe de gemeente zelf en alle 
andere betrokken organisaties de privacy van cliënten beschermen. Tegelijk is het 
goed voor ogen te houden dat het primaire doel is mensen te helpen en te 
ondersteunen. De partners met wie wij werken zijn zich daarbij vanuit hun 
professionele natuur zeer bewust dat zij werken met kwetsbare mensen. Er kan een 
intrinsieke spanning bestaan tussen de noodzaak gegevens van een cliënt te kennen 
om hem of haar goed te kunnen helpen en het belang van diezelfde cliënt om zijn 
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Voorbereidingen 

In september hebben we binnen de gemeente een werksessie georganiseerd over 
privacyaspecten in het sociaal domein. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG (KING) en het College 
Bescherming Persoonsgegevens. In deze werksessie hebben we ervaringen en 
adviezen kunnen uitwisselen die we hebben gebruikt bij het borgen van de privacy 
binnen de nieuwe taken in het sociaal domein. 

Gegevensoverdrachten: wettelijk geregeld 

Nadat de Eerste Kamer de verschillende wetten heeft vastgesteld, is het Rijk na de 
zomer van 2014 begonnen met de gegevensoverdrachten over de huidige cliënten 
die in zorg zijn (Jeugd, Awbz en Beschermd Wonen). Deze eenmalige gegevens 
hebben gemeenten nodig om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen en deze 
cliënten te informeren over de wijzigingen per 1 januari 2015. 
Inmiddels is informatievoorziening aan burgers (ook op individueel niveau) volop 
aan de gang. 

De gegevensoverdracht vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving. Er 
worden dan ook geen complete dossiers of medisch/diagnostische gegevens 
verstrekt. De gegevensoverdracht bestaat uit personalia, soort zorg, informatie over 
wie de zorg levert en wanneer het traject, de indicatie of de diagnose afloopt. 

Jeugdzorg: bewerkersovereenkomsten 

Voor de jeugdzorg zijn de gemeentelijke taken uitbesteed aan het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Er worden geen kwalitatieve gegevens uitgewisseld op cliëntniveau 
tussen gemeente en CJG. Wel vindt bij de start eenmalig de gegevensoverdracht 
plaats van het Rijk via gemeente naar het CJG. 
Met het CJG sluiten we een bewerkersovereenkomst af, waarin precieze afspraken 
staan over welke gegevens worden verwerkt en hoe gewaarborgd wordt dat ook hier 
niet meer wordt vastgelegd dan strikt noodzakelijk. Van de bewerkersovereenkomst 
is een model als bijlage toegevoegd. 

Bij de inkoopvoorwaarden voor Jeugdzorg hebben we eveneens een 
bewerkersovereenkomst gevoegd en deze zijn vervolgens contractueel vastgelegd. 
Hiermee hebben we met alle jeugdzorgaanbieders de privacy-afspraken geborgd. 

Bij de behandeling van de verordeningen door de gemeenteraad is een amendement 
aangenomen met betrekking tot privacy binnen de jeugdzorg. De tekst van dit 
amendement is integraal opgenomen in de toelichting bij de verordening Jeugdzorg. 
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Wmo: toegang en bewerkersovereenkomst 

Voor toegang tot de Wmo kan zowel de gemeente als een zorgaanbieder het 
voorafgaande onderzoek doen. In een eerste gesprek met de cliënt wordt besproken 
wat de persoonlijke omstandigheden van de cliënt zijn en welke hulp hij daarvoor 
nodig heeft. Met de ondertekening van het verslag van dit gesprek, geeft de cliënt 
toestemming om de gegevens die daarin staan vast te leggen. Als extra gegevens 
nodig zijn of moeten worden opgevraagd, wordt ook dat in het verslag opgenomen. 

Onderdeel van de inkoopvoorwaarden voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen is een 
bewerkersovereenkomst. Hiermee hebben we met alle Wmo-zorgaanbieders de 
privacy-afspraken geborgd. 

Participatiewet: bestaand beleid 

De participatiewet is in feite de opvolger van de huidige Wet werk en bijstand die 
de gemeente al jaren uitvoert. Privacyaspecten binnen deze wet zijn dan ook al 
eerder geïmplementeerd. 

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) regelt landelijk 
de privacy rondom de uitvoering van de bijstandsverlening: verificatie en controle 
van persoonsgegevens ten behoeve van het vaststellen van het recht op 
inkomensondersteuning. Deze is binnen de gemeentelijke hoofdafdeling Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid al staande praktijk 

Sociaal wijkteam: privacyconvenant en privacyreglement 

In het sociaal wijkteam werken verschillende organisaties en verschillende 
disciplines samen. Deze vorm van samenwerking vereist een privacyconvenant. (zie 
concept in de bijlage). Hierin is afgesproken hoe alle betrokken disciplines met 
persoonsgegevens binnen de kaders van de wetgeving omgaan. Ook is beschreven 
welke gegevens met welk doel worden vastgelegd end e wijze waarop deze binnen 
het team worden gedeeld. 
Vanzelfsprekend wordt de burger altijd expliciet toestemming gevraagd, als het 
wenselijk is om gegevens te delen bij verwijzing of samenwerking met een ander 
zorgspecialist buiten het wijkteam om. 

In het convenant staat dat iedere partner verantwoordelijk is voor adequate 
gegevensbeveiliging. De juridische kanten hiervan worden uitgewerkt in een 
privacyreglement, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van het convenant. 

Het convenant is een principeverklaring. Voor de dagelijkse praktijk is een 
afwegingskader gemaakt met vragen die de leden van het wijkteam zichzelf stellen 
voordat zij besluiten gegevens van een cliënt te vragen of met anderen te delen. 

I 
I 
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Tot slot 

Op dit moment ligt de nadruk op het goed vastleggen van afspraken rond privacy en 
de implementatie ervan. Echter, blijvende aandacht voor het belang van privacy en 
het zorgvuldig handelen in de dagelijkse praktijk is noodzakelijk. 
Daarom worden er rondom dit thema begin 2015 workshops georganiseerd voor de 
leden van de sociaal wijkteams. Ook het volgen van de landelijke wetgeving op dit 
terrein hoort hierbij. 

I 
I 

Mede namens mijn collega's Van der Hoek en Snoek, 

met vriendelijke groet, 

Di^rJoyüeXangenacker 
Coördinerend wethouder Sociaal Domein 



INT-14- 13638 
BEWERKERSOVEREENKOMST 

Bewerkersovereenkomst ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

Partijen 

1. De <functie>, van de gemeente <GEMEENTE>, gevestigd te <GEIVIEENTE>, verder te noemen de 
verantwoordelijke, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <persoonsnaam> 

en 

2. <opdrachtnemer>, gevestigd te <plaatsnaam>, verder te noemen de bewerker, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door <persoonsnaam. 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1: Definities 
1. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 

persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen , vastleggen, ordenen, bewaren, 
bewerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband 
brengen, evenals het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens. 

2. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens 
gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens 
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen. 

3. Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan 
dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt. 

4. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan 
zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. 

5. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 
6. Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die 

onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om 
persoonsgegevens te verwerken. 

7. Het College bescherming persoonsgegevens: het college als bedoeld in artikel 51 van de Wbp. 

Artikel 2: Ingangsdatum en duur 
1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015. 
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat de bewerker de wettelijke taken voor de 

verantwoordelijke uitvoert. 
3. Deze overeenkomst kan slechts met instemming van partijen worden gewijzigd en heeft eerst werking 

tussen partijen indien het schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 
4. Zodra de samenwerking is beëindigd, vernietigt bewerker de persoonsgegevens die hij van de 

verantwoordelijke heeft ontvangen, tenzij partijen iets anders overeenkomen. 

Artikel 3: Onderwerp en doel van deze overeenkomst 
1. Partijen komen bij separate overeenkomst of overeenkomsten dienstverlening 

overeen voor de levering van maatwerkvoorzieningen op het gebied van 
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zorgverlening. Ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomsten zal het 
noodzakelijk zijn persoonsgegevens uit te wisselen die vallen onder de 
bescherming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Teneinde de privacy van 
cliënten en andere betrokkenen te borgen sluiten partijen deze overeenkomst 
onder de navolgende bepalingen. 

2. De bewerker verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke in 
het kader van de uitvoering van <contract> 

3. De bewerker verbindt zich om in het kader van die werkzaamheden de door de 
verantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te bewerken. 

4. Dat de Wbp aan de verantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat de bewerker 
voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische- en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. 

Artikel 4: Opvolgen van opdracht en Instructies door bewerker 
1. De bewerker verwerkt de persoonsgegevens slechts in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens 

afwijkende wettelijke verplichtingen. 
2. De bewerker verwerkt gegevens ten behoeve van de verantwoordelijke, overeenkomstig diens instructies 

en onder diens verantwoordelijkheid. 
3. Onder het verwerken van gegevens wordt tevens verstaan het ontvangen van gegevens van 

verantwoordelijke ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken. 
4. De bewerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van 

persoonsgegevens. Zo neemt hij geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de gegevens, 
de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de 
persoonsgegevens verstrekt onder deze overeenkomst komt nimmer bij de bewerker te berusten. 

5. Naast de verplichting van de bewerker om de instructies van de verantwoordelijke te volgen, 
dient hij ook zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die - met name op grond 
van de Wet bescherming persoonsgegevens - worden gesteld aan het verwerken van 
persoonsgegevens 

Artikel 5: Geheimhoudingsplicht 
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze overeenkomst en daarbij de beschikking krijgt over gegevens 
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde 
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding 
daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de 
uitvoering van deze regeling de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 
1. De bewerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze 
maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de aard van de persoonsgegevens 
die de bewerker verwerkt. 

2. De verantwoordelijke is te allen tijde gerechtigd de verwerking van persoonsgegevens te doen 
controleren. De bewerker is verplicht de verantwoordelijke of controlerende instantie in opdracht 
van verantwoordelijke toe te laten en verplicht medewerking te verlenen zodat de controle 
daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 

Artikel 7: Medewerkers van de bewerker 
De verplichtingen van de bewerker die uit deze overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die 
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persoonsgegevens verwerken onder het gezag van de bewerker. 

Artikel 8: Inschakeling derden 

De bewerker is slechts gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of dele uit te besteden aan 
derden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 
Indien de bewerker schade veroorzaakt door het niet naleven van de afspraken in deze overeenkomst, de 
wettelijke regels en voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens of het beveiligingsbeleid, 
is de bewerker voor deze schade aansprakelijk. 

Artikel 10: Wijziging en beëindiging van de overeenkomst 
1. Wijziging van deze overeenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden middels een door beide 

partijen geaccordeerd voorstel. 
2. Elk van de partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van 

overmacht, waaronder begrepen een zodanige wijziging van wettelijke regels dat een verdere 
voortzettting van de overeenkomst niet kan worden verlangd. 

3. De verantwoordelijke is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen ingeval 
de bewerker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst aangegane verplichtingen. 

4. Bij het beëindigen van de overeenkomst met onmiddellijke ingang, wordt in de brief aan de bewerker 
de reden van beëindiging vermeld. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 

Plaats en datum: Plaats en datum: 

Handtekening verantwoordelijke: Handtekening bewerker: 
Naam en functie: Naam en functie 
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Privacyconvenant Sociaal Wijkteam Haarlem 

Convenantpartners: 
Gemeente Haarlem 
Doek 
Haarlem Effect 
Kontext 
MEE 

Zorgbalans 

overwegende dat: 
[. Het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden geeft op de 
terreinen: 

- jeugdzorg; 
- werk 

participatie 
inkomen; 
persoonlijke begeleiding en verzorging. 

II. Gemeenten daardoor een grote verantwoordelijkheid en zeggenschap krijgen in 
het sociale domein. 
III. De rijksoverheid als vertrekpunt heeft dat burgers in staat zijn zelfstandig hun 
leven te leiden, hun eigen problemen kunnen oplossen en een bijdrage leveren 
aan de samenleving. 
IV. De gemeente Haarlem streeft naar integrale hulpverlening, gericht op het 
vergroten van de zelfredzaamheid van de burger. 
V. " Eén gezin, één plan, één regisseur" de ambitie is in de samenwerking. 
VI. De gemeente Haarlem kiest voor een samenhangende aanpak voor het hele sociale 
domein en de professionele zorg, - ondersteuning en - dienstverlening dicht bij de 
burgers wil organiseren. 
VII. Het Sociaal Wijkteam als multidisciplinaire samenwerking een belangrijke schakel is 
binnen de totale aanpak in het sociale domein. 
VIII. De aan het Sociaal Wijkteam deelnemende partners verantwoordelijk zijn voor het 
functioneren van hun medewerkers binnen het wijkteam. 
IX. Er gekozen wordt voor een convenant om de afspraken ten aanzien van een 
zorgvuldige gegevensuitwisseling tussen de partners die deelnemen aan het Sociaal 
Wijkteam vast te leggen. 
X. De gemeente Haarlem de eindverantwoordelijkheid voor de gegevensdeling door 
Sociaal Wijkteams op zich neemt, door middel van het collegebesluit van burgemeester 
en wethouders Uitvoeringsbesluiten transitie Sociaal domein (augustus 2014) BBVnr: 
2014/318774. 

komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Definities en afkortingen 
1.1 Betrokkene: Degene op wie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens [WBP] 
een persoonsgegeven betrekking heeft, in dit geval de cliënt. 
1.2 Cliënt: Persoon die gebruik maakt van ondersteuning door het Sociaal Wijkteam 
(SWT). 
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1.3 Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. 
1.4 CBP: College bescherming persoonsgegevens. 
1.5 Convenant: Overeenkomst waarin partners afspraken vastleggen over beleid, 
intenties en samenwerking ter realisatie van gezamenlijk vastgestelde doelen. 
1.6 Convenantpartner: Een partij die dit convenant heeft getekend. 
1.7 Sociaal Wijkteam: Het samenwerkingsverband waarin de partners hun 
hulpverlening gericht op vergroting van de zelfredzaamheid van de cliënt, op elkaar 
afstemmen. 
1.8 Projectleider Sociaal Wijkteam: De ambtenaar van de gemeente Haarlem die belast is 
met de opzet en inrichting van de Sociaal Wijkteams. In de aanloop naar 
zelforganiserende teams, zijn tijdelijk 2 kwartiermakers aangesteld belast met een deel 
van de dagelijkse aansturing. 
1.9 Verantwoordelijke: Het bestuursorgaan dat, samen met de convenantpartners, het 
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
1.10 Dossier: Alle vastgelegde gegevens van de cliënt binnen het Sociaal Wijkteam. 
1.11 Melding: De melding bij het CBP van de gehele verwerking van persoonsgegevens, 
waaronder de deling en opslag van gegevens in een dossier tb.v. de doelstellingen van 
dit convenant. 
1.12 Zelfredzaamheid-Matrix [ZRM]: Het instrument waarmee behandelaars en 
adviseurs in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en 
gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en 
volledig beoordelen. 
1.13 Huishouden: Een wooneenheid van één of meerdere personen die op één adres 
staan ingeschreven. 
1.14 Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen 
met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 
1.15 WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Artikel 2 Doelstelling van het convenant 
Dit convenant heeft als doel de afspraken tussen convenantpartners omtrent privacy 
binnen de Sociaal Wijkteams vast te leggen om zo een duidelijk kader te scheppen 
waarbinnen persoonsgegevens mogen worden verwerkt en om de bescherming van 
persoonsgegevens van cliënten te waarborgen. 
Met de ondertekening van dit convenant zeggen de convenantpartners toe ervoor te 
waken dat de verwerking van persoonsgegevens door de convenantpartners plaatsvindt 
in overeenstemming met de voor hen geldende wettelijke kaders. 

Artikel 3 Doelgroep 
3.1 De doelgroepen zijn: 
a. Huishoudens bestaande uit één of meer volwassenen met meervoudige problematiek 
die niet of beperkt zelfredzaam zijn. 
b. Huishoudens met of zonder kinderen met meervoudige problematiek die niet of 
beperkt zelfredzaam zijn. 
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Artikel 4 Reikwijdte 
4.1 De bepalingen in dit convenant gelden voor zover er sprake is van verwerking van 
persoonsgegevens door de convenantpartners binnen de taakstelling van de Sociaal 
Wijkteams. 
4.2 De uitwisseling van persoonsgegevens door convenantpartners beperkt zich tot die 
persoonsgegevens die benodigd zijn voor de in dit artikel genoemde doelstelling. 

Artikel 5 Naam convenant 
Het convenant wordt bekend gemaakt onder de naam: "Privacyconvenant Sociaal 
Wijkteam Haarlem". Onder deze naam wordt dit convenant ook gemeld bij het CBP. 

Artikel 6 Mens Centraal 
6.1 Voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van dit convenant 
wordt gebruik gemaakt van het systeem Mens Centraal. 
6.2 De gebruikmaking van Mens Centraal in het Sociaal Wijkteam heeft tot doel: 
a. Afstemmen van diensten en hergebruik van gegevens; Client wordt geholpen bij het 
vinden van een adequate oplossing voor het door hem aangedragen probleem, waarbij 
integraal kan worden gekeken naar de bestaande situatie op basis van de reeds bij 
convenantpartners bekende informatie. In het traject van begeleiden naar een adequate 
oplossing wordt cliënt tevens ontzien door zoveel mogelijk bekende informatie opnieuw 
te gebruiken. De interne bedrijfsprocessen van de achterliggende samenwerkende 
convenantpartners worden niet aangepast. Feitelijk wordt er een paraplu over de 
bestaande bedrijfsprocessen geplaatst. 
b. Doelgericht handelen op basis van beschikbare informatie. 
Iedere convenantpartner werkt op basis van heldere taken aan het doel van het Sociaal 
Wijkteam. Mens Centraal maakt het mogelijk dat iedere convenantpartner de benodigde 
informatie, heldere en concrete signalen en taken kan ontvangen om te kunnen werken 
en bij te dragen aan die dienstverlening. 
6.3 In het privacyreglement is aangegeven op welke manier het Sociaal Wijkteam 
gebruik maakt van de beschikbare informatie bij convenantpartners (zie bijlage 1] 

Artikel 7 Afspraken ten aanzien van Mens Centraal 
7.1 Convenantpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gebruik van Mens 
Centraal. 
7.2 Gemeente Haarlem bepaalt welke type persoonsgegevens wordt verwerkt in Mens 
Centraal. In het privacyreglement (bijlage 1] wordt uitgewerkt welk type 
persoonsgegevens wordt verwerkt. Gemeente Haarlem handelt daarbij in 
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
7.3 Iedere convenantpartner is zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van 
persoonsgegevens via Mens Centraal. 
7.4 Het gebruikersbeheer van Mens Centraal is in handen van de Gemeente Haarlem. De 
medewerkers van het Sociaal Wijkteam gebruiken en raadplegen informatie ter 
ondersteuning van hun taken op basis van het doel in het Sociaal Wijkteam. De aan de 
medewerkers van en voor het Sociaal Wijkteam gepresenteerde gegevens zijn beperkt 
tot de set van gegevens die de medewerkers op basis van hun taken mogen ontvangen. 
7.5 Gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor het toekennen/intrekken van het 
bijbehorend autorisatieniveau aan de betreffende medewerkers. 
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Artikel 8 Verstrekken van gegevens 
8.1 De leden van het Sociaal Wijkteam die bij een casus betrokken zijn, ontvangen 
informatie over een cliënt en bespreken de casus mogelijk tijdens overleg met de andere 
wijkteamleden. De partner die een casus aanmeldt bij het Sociaal Wijkteam 
geeft direct de reeds bekende overig betrokken instanties aan. 
8.2 Een derde ontvangt slechts informatie over een cliënt wanneer de 
voortgang van een specifieke casus in het geding is en indien is voldaan aan de 
voorwaarden uit artikel 9. 
8.3 Informatie over een cliënt wordt slechts aan een derde verstrekt indien: 
a. Alle bij een casus betrokken leden van het Sociaal Wijkteam hun toestemming 
verlenen; en 
b. Indien cliënt vooraf toestemming heeft gegeven; 
8.4.De motivering voor het verstrekken van gegevens aan een derde en de 
toestemmingsverklaring worden gedocumenteerd in het dossier. Cliënt wordt hiervan 
direct op de hoogte gesteld. 
8.5 Persoonsgegevens worden slechts zonder toestemming van cliënt gedeeld binnen 
het Sociaal Wijkteam of aan een derde verstrekt, indien dit de enige mogelijkheid is om 
de ernst van de situatie te verminderen en de vitale belangen van de cliënt te dienen die 
in verband met deze situatie aan de orde zijn. Dit blijft altijd de verantwoordelijkheid en 
afweging van het betrokken wijkteamlid zelf. 
8.6 Als de wet daartoe verplicht, worden gegevens verstrekt aan een derde partij. Cliënt 
wordt hiervan direct op de hoogte gesteld. 

Artikel 9 Grondslag voor gegevensverwerking 
9.1 De grondslag voor de gegevensverwerking binnen het Sociaal Wijkteam is artikel 8, 
onder a, van de Wbp. De cliënt verleent voor de specifiek aangeduide doelstelling 
zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om gegevens te delen tussen 
convenantpartners. Toestemmingsverklaringen worden opgeborgen per dossier. 
9.2 Cliënt kan op ieder moment de toestemming intrekken. De gegevensdeling stopt dan 
direct, met inachtneming van art. 10 van dit convenant en onderstaande grondslagen. 
9.3 Intrekking van een toestemmingsverklaring geldt niet met terugwerkende kracht. 
Derhalve zal bestaande verwerking intact blijven. 
9.4 Medische informatie mag pas worden opgevraagd na specifieke toestemming van de 
cliënt met nauwgezette informatie op het toestemmingsformulier. 
9.5 ln bijlage 2 is een afwegingskader opgenomen dat gehanteerd wordt bij de afweging 
om te komen tot gegevensdeling. 
9.6 Ondertekening door bestuurders van convenantpartners betekent niet dat er 
vrijelijk informatie overgedragen kan worden tussen medewerkers van die partners. 
Iedere medewerker dient conform wetgeving en regelgeving van diens eigen 
organisatie of beroepscode te handelen. Convenantpartners zorgen zelf voor intern 
beleid in dezen. 

Artikel 10 Rechten cliënt 
10.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens binnen de Sociaal 
Wijkteams is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem. 
Concreet betekent dit dat cliënt bij dit college kan controleren hoe zijn/haar gegevens 
gebruikt worden binnen het convenant. De cliënt heeft recht op: informatie, zodat hij/zij 
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kan nagaan wat er met de gegevens gebeurt; inzage, welke gegevens van hem/haar 
staan geregistreerd verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. 
10.2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem zorgt voor 
betrouwbare en veilige informatieverstrekking en brengt hiervoor geen kosten in 
rekening. 
10.3 Bij elke betrokken convenantpartner kan door cliënt (degene op wie een 
persoonsgegeven betrekking heeft, zie begrippenlijst] gedetailleerde informatie (waar 
deze zelf voor verantwoordelijk is) apart worden opgevraagd en geldt de eigen 
verantwoordelijkheid van deze partner voor het betreffende dossier. 
10.4 ln bijlage 1 bij dit convenant is een privacyreglement opgenomen. Hierin worden 
de juridische aspecten van dit convenant nader uitgewerkt. 

Artikel 11 Transparantie 
11.1 De cliënten worden zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over de 
verwerking van hun persoonsgegevens. In het privacyreglement (bijlage 1) staat 
uitgewerkt welke gegevens dit betreft. 
11.2 Alle formulieren worden voorzien van de rechten van cliënten. 
11.3 Aan alle cliënten wordt een toestemmingsverklaring voorgelegd ter ondertekening 
inzake de verwerking van hun persoonsgegevens. De ondertekende 
toestemmingsverklaring wordt opgenomen in het dossier. Indien een cliënt weigert de 
toestemmingsverklaring te ondertekenen, wordt dit opgenomen in het dossier. 
11.4 Om ervoor te zorgen dat cliënten weet hebben van de gegevensuitwisseling in het 
kader van het samenwerkingsverband is dit convenant openbaar. Daarnaast worden 
cliënten geïnformeerd over hun rechten en plichten en over de werkwijze van het 
Sociaal Wijkteam. 

Artikel 12 Verantwoordelijkheden en regie 
12.1 Alle convenantpartners blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen gegevens en 
dossiervorming binnen hun organisatie. 
12.2 De dagelijkse regie ligt bij de Sociaal Wijkteams zelf. In de aanloop naar 
zelforganiserende teams, kunnen de wijkteams terugvallen op de kwartiermakers van 
de Sociaal Wijkteams Haarlem. 
12.3 De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor elke dossiervorming binnen het 
Sociaal Wijkteam conform de bepalingen van de Archiefwet, het Archiefbesluit, de 
Archiefregeling en de hieruit voortvloeiende lokale bepalingen van de gemeente 
Haarlem en de bedrijfsvoering (processen en informatiebeveiliging). 
12.4 Omdat het Sociaal Wijkteam geen eigen bestuur heeft, valt de 
informatieverstrekking en transparantie richting cliënten, inclusief al hun rechten 
volledig onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Haarlem. 
12.5 Iedere convenantpartner is zelfstandig aansprakelijk voor welke gegevens hij deelt 
binnen het Sociaal Wijkteam. 
12.6 Indien de leden van het Sociaal Wijkteam gezamenlijk besluiten gegevens met een 
derde te delen, valt dit besluit onder verantwoordelijkheid van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem. 
12.7 Indien niet het Sociaal Wijkteam als geheel, maar één of meer leden van het Sociaal 
Wijkteam zelf beslissen gegevens met een derde te delen, valt het onder 
verantwoordelijkheid van de betrokken convenantpartners. 
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12.8 Omdat het Sociaal Wijkteam geen eigen bestuur heeft, valt de zorgplicht voor het 
archief onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Haarlem, de verantwoordelijkheid van de beheerplicht onder de 
verantwoordelijkheid van de projectleider en het toezicht op het beheer onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris van Haarlem. 
12.9 Als eindverantwoordelijke, zal het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Haarlem de samenwerking binnen dit convenant melden bij het CBP. 

Artikel 13 Geheimhouding en beveiliging 
13.1 Convenantpartners zijn verplicht tot geheimhouding van de in het kader van dit 
convenant ontvangen gegevens van cliënt, over eikaars organisatie en over al hetgeen 
waarvan redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de 
andere convenantpartner zou schaden, behoudens voor zover een bij of krachtens de 
wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht of zijn taak daartoe noodzaakt. 
13.2 Convenantpartners verplichten zich jegens elkaar om passende technische en 
organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van de gegevens tegen verlies of 
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de informatie strikt 
vertrouwelijk en met gepaste geheimhouding te behandelen. 
13.3 Convenantpartners zijn zich ervan bewust dat alle afspraken ten spijt incidenten 
kunnen optreden, leder incident aangaande het (mogelijk] uitlekken van informatie 
wordt terstond aan de verantwoordelijke gemeld. 

Artikel 14 Inwerkingtreding, opzegging en beëindiging 
14.1 De dag na de datum van ondertekening van het convenant door de partners is de 
datum van inwerkingtreding. 
14.2 Elk van de convenantpartners kan het convenant met inachtneming van een 
opzegtermijn van 2 maanden opzeggen, tenzij alle convenantpartners instemmen met 
directe opzegging. Lopende trajecten dienen wel eerst te worden afgerond. 
14.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het 
convenant voort te duren, blijven na beëindiging van het convenant bestaan. Tot deze 
verplichting behoort in ieder geval het bepaalde omtrent geheimhouding in artikel 13 
van het convenant. 

Artikel 15 Toetreding 
15.1 Het convenant staat open voor toetreding door elke (overheidsinstelling die de in 
het convenant geformuleerde doelstellingen onderschrijft en gerechtigd is tot 
informatie-uitwisseling binnen de gestelde wettelijke kaders. 
15.2 Een organisatie die tot het convenant wil toetreden, kan daartoe een 
aanvraagindienen bij de projectleider Sociaal Wijkteams Haarlem. 
15.3 De projectleider Sociaal Wijkteams legt een verzoek tot toetreding van een andere 
(overheidsinstelling voor aan de convenantpartners. Een verzoek tot toetreding wordt 
alleen gehonoreerd na instemming van alle convenantpartners. Indien de 
convenantpartners toetreding door een andere (overheidsinstelling goedkeuren, vindt 
toetreding tot het convenant plaats door middel van ondertekening van een verklaring 
die als bijlage aan dit convenant wordt toegevoegd. Bijlage 4 vormt hiervoor de basis. 

Artikel 16 Kosten 
Ten behoeve van deze samenwerking draagt iedere convenantpartner zelf de 
hiervoor benodigde kosten, tenzij hiervoor aparte afspraken zijn gemaakt. 
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Artikel 17 Aanpassingen en wijzigingen 
17.1 Waar nodig maken convenantpartners nadere afspraken om een goede uitvoering 
van het convenant te verzekeren. 
17.2 Het convenant kan slechts worden gewijzigd indien alle convenantpartners 
hiermee schriftelijk instemmen. 

Artikel 18 Geschillen 
18.1 Geschillen tussen convenantpartners, daaronder begrepen die welke slechts door 
één der convenantpartners als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door 
middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. 
18.2 Indien convenantpartners niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland, 
locatie Haarlem. 

18.3 Convenantpartners sluiten de toepassing van arbitrage uit. 

Artikel 19 Evaluatie 
19.1 Het convenant zal na 1 jaar worden geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt plaats 
eind 2015. Bij de evaluatie zal de uitvoering van dit convenant onderzocht 
worden, wettelijke grondslagen en wijzigingen ingebracht worden en zal er een 
Privacy Impact Analyse conform richtlijnen van het CBP uitgevoerd worden. Dit, 
ter verbetering van het huidige convenant en afgeleide processen. 
19.2 De gemeente Haarlem neemt het initiatief tot evaluatie van het convenant. 
19.3 Evaluatie kan onder meer leiden tot herziening of beëindiging van het convenant. 
Artikel 20 Bijlagen 
De volgende bijlagen horen bij dit convenant: 
Bijlage 1: Privacyreglement Sociaal Wijkteam 
Bijlage 2: Afwegingskader gegevensdeling 
Bijlage 3:10 gouden regels 
Bijlage 4: Verklaring tot toetreding tot het convenant 
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