
INFORMATIE UITWISSELEN 
 

Ken je mij? – Najaarscongres Divosa, 29 november 2018 Wie is er bang voor de AVG?   Line Wiener 

 

NIVEAU DOEL GRONDSLAG VOOR JE TOT DELEN OVERGAAT… WELKE INFORMATIE 

Algemeen  Je hebt altijd een grondslag uit de 
AVG nodig om persoonsinformatie 
te delen. 

Informeer de klant wat je deelt met wie en waarom. 
Deel alleen de noodzakelijke gegevens. Kies de minst ingrijpende wijze. Beoordeel of 
de inbreuk in verhouding staat tot het doel. Leg je overwegingen vast. 

1 Consulteren van andere 
professional 

  Geanonimiseerde, niet tot de 
persoon herleidbare gegevens. 

2 a. verwijzen naar  
of 
b. aanmelden bij  
een andere 
professional 

• Vanuit overheid: Uitvoering 
wettelijke taak. 

• Vanuit niet-overheid: 
Overeenkomst met de klant of 
toestemming. 

Kijk altijd eerst of de klant zelf (een deel van) 
de informatie kan overbrengen – mondeling 
dan wel door jouw informatie op schrift mee te 
geven.  
Leg uit welke gegevens je in verband met die 
aanmelding/verwijzing door wilt geven.  
 

• Naam en contactgegevens van 
de klant 

• Doel van de doorverwijzing of 
aanmelding in termen als 
“Meneer heeft ondersteuning 
nodig bij…”, “Graag uw advies 
over…” 

3 Terugkoppeling naar 
verwijzer/aanmelder 

• Vanuit overheid: Uitvoering 
wettelijke taak. 

• Vanuit niet-overheid: 
Overeenkomst met de klant, 
gerechtvaardigd belang of 
toestemming 

Vraag je eerst af of terugkoppeling nodig is: 
Zo ja, moet dit van jou komen of kan de klant 
het zelf vertellen? 

Als je een terugkoppeling geeft, 
beperk dat dan tot antwoord op de 
oorspronkelijke vraag van 
verwijzer/aanmelder. 
Gaat het om verantwoording voor 
financiering dan is inhoudelijke 
informatie meestal niet nodig. 

4 Bespreking in netwerk 
ten behoeve van 
afstemming van de 
diverse interventies 

Hier ontbreekt vaak een grondslag! 
Maar mogelijk… 

• Vanuit overheid: Uitvoering 
wettelijke taak 

• Vanuit niet-overheid: 
Overeenkomst met de klant, 
gerechtvaardigd belang of 
toestemming 

• Bij uitzondering: vitaal belang. 

Bedenk welke partners uit het netwerk van 
belang zijn en deel niet alles met het hele 
netwerk. 
 
TIP: probeer een overleg waarin meerdere 
cases aan de orde komen zo in te delen, dat 
bepaalde partners later kunnen aanschuiven 
of eerder vertrekken. 
 

Als je toekunt met DAT-informatie 
(is betrokkene bij de 
partnerorganisatie ook bekend/ in 
begeleiding?), deel dan geen WAT-
informatie (de inhoud van het 
contact). 

 


