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Inleiding
Om goed samen op te kunnen trekken in die casussen waar het veiligheidsdomein, het justitiedomein en het 
zorgdomein elkaar overlappen, is het nodig dat er informatie gedeeld kan worden. Duidelijke afspraken 
rondom informatiedeling en privacy hebben in dat licht al jaren prioriteit voor de partners in het 
Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH). Het privacyconvenant Veiligheidshuis Kennemerland dat in 
2010 is opgesteld en ondertekend door de partners bood daarbij weliswaar enkele handvatten, maar sluit 
niet meer aan bij het huidige doel en de huidige werkwijze en de veranderde rollen en verantwoordelijkheden 
van partners als gevolg van ontwikkelingen in het justitiële domein en de transities in het sociale domein.

Medio 2017 stelde de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid de nota ‘Gegevensdeling in het zorg- 
en veiligheidsdomein; handvat voor veiligheidshuizen’ vast. Dit Handvat biedt de (nieuwe) juridische kaders 
voor de omgang met gegevens bij samenwerking rond complexe casuïstiek in het zorg- en 
veiligheidsdomein.

De afgelopen anderhalf jaar is gewerkt aan de vertaling van het handvat naar de praktijk. In dat 
kader zijn er landelijk bijeenkomsten geweest en zijn verschillende producten en tools ontwikkeld, waaronder 
een e-learning module en training door de VNG academie voor medewerkers van de 
veiligheidshuizen. Op regionaal niveau zijn onder andere bijeenkomsten belegd met privacydeskundigen van 
de Zorg&Veiligheidshuispartners in Kennemerland, is een (nieuw) protocol voor aanmelding en 
gegevensverwerking ontwikkeld en geïmplementeerd en een nieuwe werkwijze voor de triage van 
aanmeldingen. 

Onderdeel van deze vertaling van het Handvat naar de praktijk is het opstellen van een 
Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol op basis van landelijke modeldocumenten.

Beide modeldocumenten zijn opgesteld door de landelijke werkgroep gegevensdeling in het zorg- en 
veiligheidsdomein. Zij zijn vastgesteld door de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid. Zowel het 
modelconvenant als het modelprotocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 
en de nationale Uitvoeringswet AVG die per 25 mei 2018 van kracht zijn geworden.

In de zomer van 2018 zijn de landelijke templates definitief vastgesteld en is meteen gestart met de vertaling 
naar de Kennemerlandse praktijk. In samenspraak met diverse privacydeskundigen vanuit de 
partnerorganisaties heeft dit geresulteerd in een Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol op maat 
voor het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland.
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Het  privacy protocol
Het privacy protocol regelt de eisen die vanuit de privacywetgeving en de geldende juridische kaders van de 
samenwerkingspartners gesteld moeten worden aan de gegevensverwerking bij het behandelen van 
casussen in het ZVH. Het protocol beschrijft de doelen voor gegevensverwerking die aan de orde kunnen 
zijn bij de behandeling van complexe casuïstiek, de uitgangspunten voor zorgvuldige gegevensverwerking 
die daarbij gelden, en de rechten van betrokkenen. Daarnaast regelt het document wie verantwoordelijk is 
voor de gegevensverwerking, en biedt het een uitgebreide beschrijving van de juridische grondslag voor de 
gegevensverwerking bij het behandelen van casussen in het ZVH.

Het model privacy protocol is opgesteld in samenspraak met juristen van alle landelijke kernpartners 
(VNG, OM, politie, RvdK, Jeugdzorg Nederland, GGZ, reclassering). Sinds juni 2018 is er aan gewerkt om 
het landelijk model privacy protocol toe te spitsen op de partijen in Kennemerland. Daarbij is gelijk opgegaan 
met het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland zodat de protocollen zoveel mogelijk eensluidend zijn. 

Om uitleg te geven over het privacyprotocol en om te komen tot commitment van de samenwerkingspartners 
zijn in het najaar van 2018 bijeenkomsten georganiseerd voor leden uit de ketenregiegroep van het ZVH 
Kennemerland en privacyfunctionarissen van de verschillende partijen. 

De resultaten uit deze bijeenkomsten zijn verwerkt in een definitief concept en verzonden naar alle 
samenwerkingspartners met de vraag om een goedkeuring. Het definitieve protocol is tenslotte ter 
goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Bestuurlijke Regiegroep.

Het modelsamenwerkingsconvenant
Tot op heden is er in Kennemerland geen samenwerkingsconvenant tussen de partners afgesloten – de 
samenwerking vindt plaats op basis van commitment, niet op basis van formele afspraken.
Landelijk is echter gesteld dat een samenwerkingsconvenant voorwaarde is om te voldoen aan de 
privacywetgeving: alleen partners die  deelnemer zijn in het samenwerkingsconvenant kunnen het 
privacyprotocol ondertekenen. 

Het model samenwerkingsconvenant regelt de juridische inbedding van het samenwerkingsverband ZVH en 
de afspraken daarover op organisatieniveau. Denk daarbij aan doel en functie van het ZVH, de structuur en 
bijbehorende functies in het ZVH, de governance en besluitvorming over het ZVH. 

In de Kennemerlandse uitwerking is uitgegaan van de huidige doelen, structuur en netwerkpartners, zoals 
vastgesteld in de Koersnotitie Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland 2017-2020.

Ondertekening Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol
Iedere partner in het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland krijgt het Samenwerkingsconvenant en Privacy 
Protocol toegestuurd met het verzoek deze te tekenen.

Om de burgemeesters van de individuele gemeenten te kunnen laten tekenen, dient het College van 
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Burgemeester en Wethouders hen daartoe te machtigen. De reden daarvoor is dat de burgemeester geen 
zeggenschap heeft over alle gemeentelijke informatie. Door het gehele College van Burgemeester en 
Wethouders te laten tekenen door middel van mandatering van de burgemeester, worden alle 
beleidsterreinen (WMO, jeugd, sociale zaken) meegenomen in de informatiedeling.

In de bijlage is een voorbeeldtekst gevoegd ten behoeve van het machtigingsbesluit.
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BIJLAGE 

Voorbeeldtekst machtiging burgemeester

Burgemeester en wethouders van de gemeente ….. (naam gemeente)
overwegende:

 dat de colleges van B&W en de burgemeesters van de gemeenten die zitting nemen in het 
Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland als verwerkingsverantwoordelijken een 
Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol willen afsluiten met de andere netwerkpartners van 
het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland;

 dat in dit Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol wordt vastgelegd hoe informatie (in de vorm 
van persoonsgegevens) wordt gedeeld ten behoeve van de samenwerking op het gebied van 
integrale veiligheid en complexe casuïstiek zoals beschreven in het Landelijke Kader 
Veiligheidshuizen;

 dat het wenselijk is dat de burgemeester, als meest betrokken verwerkingsverantwoordelijke bij het 
onderwerp, dit Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol ook namens het college van B&W 
ondertekent,

machtigen
burgemeester……(naam burgemeester) om het Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol 
Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland ook namens het college van burgemeester en wethouders te 
ondertekenen.

……., (naam gemeente + datum)

Burgemeester en wethouders van…. (naam gemeente)

de secretaris, de burgemeester
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