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ONDERWERP

raadsinformatiebrief handreiking gegevensdeling

Geachte heer/mevrouw,

De decentralisaties in het Sociaal Domein hebben gevolgen voor de praktijk van zorg, 
welzijn en veiligheid. De verwachting was, en is, dat zorg- en hulpverlening dicht bij de 
burgers zou leiden tot betere samenwerking en vooral betere en efficiëntere zorg- en 
hulpverlening. Eén van de struikelblokken bij de samenwerking in de zorg- en hulpverlening 
is het delen van cliëntgegevens met andere samenwerkende partijen. 

In 2015 is gestart met de Zeeuwse Leertuin Privacy, met als doel de gegevensdeling tussen 
partijen te verbeteren binnen de kaders van de wet. Het project Zeeuwse leertuin heeft al 
heel wat stappen gezet, maar het einddoel is nog niet bereikt. Binnen de VZG is eind 2016 
overeengekomen de Leertuin Gegevensdeling als vervolg op de Zeeuws leertuin voort te 
zetten. Met het vervolgtraject is gestart in april 2017. De Leertuin Gegevensdeling richt zich 
op een theoretisch kader voor gegevensdeling, een kennisplatform en communicatie over 
gegevensdeling en privacy.

Twee zaken zijn bereikt: 
• Er is een provinciaal kennisplatform in de vorm van een Privacy Expert Groep. De 

Privacy Expert groep is een overlegplatform van juristen met kennis op het gebied van 
privacywetgeving van zowel gemeenten als zorginstellingen en organisaties in het 
veiligheidsdomein. Onder andere politie, Raad voor de Kinderbescherming, Intervence 
en Emergis zijn vertegenwoordigd.

• Daarnaast ligt er nu een theoretisch kader in de vorm van de Handreiking 
Gegevensdeling voor de professionals in het werkveld. De handreiking gegevensdeling 
bevat kennis en informatie over het juridisch kader van gegevensdeling en instrumenten 
voor de professional in het werkveld (indien gegevensdeling voor een efficiënte hulp- en 
of zorgverlening noodzakelijk is).

Op 6 maart 2018 heeft het College van B&W van de gemeente Vlissingen de Handreiking 
Gegevensdeling vastgesteld als handelingskader in multidisciplinaire overleggen waaraan 
de gemeente deelneemt. 
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In de bijlage treft u de Handreiking Gegevensdeling ter informatie aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


