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INLEIDING  
Als E25, willen we met dit protocol het juiste gebruik van persoonsgegevens regelen, zoals dit 
beschreven is in de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt 
in dat de manier waarop persoonsgegevens verzameld, opgeslagen, bewerkt en gedeeld 
(intern/extern) worden, volgens de wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van 
maatschappelijk fatsoen gebeuren moet. We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om de 
doelen, zoals beschreven in de statuten, jaarplannen en andere plannen van de organisatie, te 
kunnen behalen. Betrokkenen kunnen zowel medewerkers als deelnemers van E25 zijn.  
 

DOEL 
Doel van de registratie persoons- en andere gegevens is om te beschikken over uitsluitend die 
gegevens van de betrokkene die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering en de uitvoering van de 
activiteiten van de organisatie.  
 
PERSOONSGEGEVENS 
Een persoonsgegeven is alle informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon 
te herleiden is. Voorbeelden hiervan zijn: iemands naam, adres, telefoonnummers, ras, godsdienst, 
strafrechtelijk verleden, geestelijke- en lichamelijke gezondheid, arbeidsverleden etc.  
 

Alleen de persoonsgegevens die openbaar toegankelijk zijn, die rechtstreeks mondeling of schriftelijk 
afkomstig zijn van de betrokkene en die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de 
betrokkene (of op rechtmatige wijze) zijn verkregen, mogen verwerkt en/of opgeslagen worden.  
 
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door de organisatie of medewerker op hun juistheid 
gecontroleerd voordat zij worden opgeslagen.  
 
TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS  
Als E25 hebben we, volgens de AVG, toestemming nodig van de persoon om wie het gaat (de 
betrokkene). In de AVG staan een aantal eisen waaraan deze toestemming moet voldoen: 
 

✓ Vrijelijk gegeven; De toestemming mag niet onder druk gegeven zijn. Bijvoorbeeld door 
iemand te benadelen als hij of zij geen toestemming geeft. Let daarbij op 
machtsverhoudingen!  

✓ Ondubbelzinnig; Er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. Bijvoorbeeld een 
(digitale) schriftelijke of mondelinge verklaring. Het moet in ieder geval heel duidelijk zijn dat 
er toestemming is verleend. Er mag niet uitgegaan worden van het principe ‘wie zwijgt stemt 
toe’. Het gebruik van voor-aangevinkte vakjes is dus niet toegestaan. 

✓ Geïnformeerd; De betrokkene moet vooraf geïnformeerd worden over: de identiteit van de 
organisatie, het doel van elke verwerking waarvoor toestemming wordt gevraagd, welke 
persoonsgegevens verzamelt en gebruikt worden en het recht dat de betrokkene heeft om 
de toestemming weer in te trekken. De informatie moet vóór het vragen van toestemming in 
een toegankelijke vorm aangeboden worden. Ook moet deze begrijpelijk zijn zodat iemand 
een weloverwogen keuze kan maken. Dat betekent dat er gebruik moet worden gemaakt 
van duidelijke en eenvoudige taal. 

✓ Specifiek; Toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en een 
specifiek doel. Als er meerdere doeleinden zijn om de gegevens te verwerken moet de 
betrokkene hierover geïnformeerd worden. Er moet dan voor elk doel afzonderlijk 
toestemming gevraagd worden. Het doel mag niet gaandeweg veranderen.  

 
Voldoet de toestemming niet aan bovenstaande eisen? Dan is de toestemming niet geldig. De 
persoonsgegevens mogen dan niet verwerkt worden. 
 

VERANTWOORDINGSPLICHT 
We moeten ten alle tijden kunnen aantonen dat de toestemming op de juiste manier gevraagd en 
verkregen is.  
 
TOESTEMMINGSFORMULIER 
Binnen E25 geven wij het document F15: “Formulier toestemming verwerking persoonsgegevens” 
aan de cliënt en indien nodig zijn/haar ouders/voogd en vragen wij om deze te ondertekenen. In dit 
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document wordt toestemming gevraagd voor het verwerken van de persoonsgegevens en staat 
tevens beschreven wat dit precies betekent.  
 
TOESTEMMING VIA VERTEGENWOORDIGING 
Wanneer de betrokkene zich laat vertegenwoordigen door iemand anders, dient deze wel te 
beschikken over een schriftelijke volmacht. 
 

TOESTEMMING INTREKKEN 
Mensen hebben het recht om hun toestemming in te trekken. Dat moet even makkelijk gaan als 
toestemming geven.  
 
LEEFTIJDSGRENZEN EN TOESTEMMING  
Toestemming is dus nodig bij het uitwisselen van informatie waarbij geheimhoudingsplicht geldt. Wie 
toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van de jeugdige en waarvoor de toestemming 
gevraagd wordt. In de begeleiding van de jeugdige is het belangrijk om stil te staan bij de 
toestemming, aangezien dit tijdens het hulpverleningstraject kan veranderen. Een jeugdige heeft 
namelijk in de meeste gevallen vanaf 16 jaar zelf het recht toestemming te verlenen zonder 
inmenging van de ouders, tenzij de jongvolwassene wilsonbekwaam is. 
 
De AVG geeft kinderen jonger dan 16 jaar dus extra bescherming, want kinderen kunnen de risico’s 
van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom moeten zij instemming hebben 
van één van hun ouders of verzorgers. Indien de ouders gescheiden zijn is nog steeds toestemming 
nodig van beide ouders wanneer beide nog het gezag hebben.  
 
Voor een schematische weergave van wie er bij welke leeftijd en onder welke omstandigheden 
toestemming moet geven, zie het stroomschema in de bijlage.  
 
REDELIJKE INSPANNING 
Het is belangrijk om een redelijke inspanning te leveren om te controleren of de toestemming is 
gegeven door één van de ouders/verzorgers van het kind. Dit moeten we kunnen aantonen als de 
autoriteit persoonsgegevens daarom vraagt. 
 
ZEGGENSCHAP INFORMATIE JEUGDIGE - OUDERS 
Naast dat de cliënt toestemming moet geven voor het delen en opvragen van informatie bij andere 
organisaties zijn er, voor jeugdigen, ook regels omtrent het delen van informatie met ouder(s) en/of 
voogd.  
 
Voor de jeugdige geldt het volgende: 

- Vanaf 12 jaar hebben ouders/verzorgers toegang tot alle informatie rondom de cliënt (indien 
er geen ander rechtelijk besluit ligt). Gezien de vertrouwensband kan de coach met de cliënt 
wel bespreken wat en hoe de dingen besproken gaan worden met ouders/verzorgers en hoe 
de cliënt zich daarbij voelt. De cliënt kan dit dus echter wettelijk gezien niet tegenhouden.  

- Vanaf 16 jaar hebben ouders gedeeltelijk toegang tot de informatie. De coach moet 
bijvoorbeeld wel melden dat de cliënt naar een GGZ-instelling gaat, maar de details wat er 
besproken wordt hoeft niet gedeeld te worden. De cliënt beslist zelf of de inhoud ook 
daadwerkelijk gedeeld wordt met ouders/verzorgers. Ook hierbij kan de coach met de cliënt 
bespreken wat en hoe dingen besproken worden met ouders/verzorgers en hoe de cliënt 
zich daarbij voelt. Voor cliënten geldt ook hier dat zij dit wettelijk gezien niet kunnen 
tegenhouden.  

- Vanaf 18 jaar hebben cliënten 100% zeggenschap over welke informatie met wie gedeeld 
wordt (behalve op financieel gebied). Wanneer de cliënt dit wil delen met zijn/haar 
ouders/verzorgers, moet er officieel getekend worden door de cliënt (formulier F15a).  

- Vanaf 21 jaar heeft de cliënt ook op financieel gebied 100% zeggenschap. Indien de cliënt 
informatie wil delen met ouders/verzorgers moet er officieel getekend worden door de cliënt.  

 
In alle gevallen geldt (ongeacht de leeftijd): indien de veiligheid van de cliënt in het geding komt, 
we verplicht zijn om de informatie te delen met de gezaghebbende rondom de cliënt.  
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UITZONDERINGEN  
Er is geen toestemming voor gegevensverwerking vereist indien: 

- De informatie-uitwisseling met een hulpverlener is die rechtstreeks betrokken is bij de hulp; 
- Er informatie gedeeld wordt met ouder(s) of voogd van het kind jonger dan 16 jaar of als de 

jeugdige 16 jaar en ouder is en handelingsonbekwaam; 
- Er sprake is van een wettelijke verplichting om calamiteiten te melden bij de inspectie of om 

informatie aan de GI te verstrekken die noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
ondertoezichtstelling; 

- Er sprake is van een meldrecht (bv bij huiselijk geweld); 
- Er sprake is van statistisch of wetenschappelijk onderzoek waarbij toestemming 

redelijkerwijs niet gevraagd kan worden of onmogelijk is. 
 
STAPPENPLAN 
Voor een helder overzicht hoe informatie opgevraagd en/of verstrekt moet worden zijn twee korte 
stappenplannen toegevoegd aan dit document (zie bijlage). Daarnaast is er de “privacy app” voor 
Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Deze applicatie is vooralsnog alleen te vinden via onderstaande 
link en kan gekopieerd worden naar het startscherm op de telefoon. Op deze manier heeft de 
medewerker altijd een handig uitgebreid stappenplan bij de hand waarin regels en adviezen worden 
gegeven omtrent het opvragen en verstrekken van informatie. Vragen over wie moet er toestemming 
geven en wanneer moet er toestemming gegeven worden, worden beantwoord. 
 

PrivacyApp (jeugdconnect.nl)  
 
TOEGANG TOT GEGEVENS 
Alle medewerkers van E25 die vanwege hun functie direct of indirect betrokken zijn bij de 
uitvoering van de taken betreffende de betrokkene, hebben toegang tot de persoonsgegevens.  
 
GEHEIMHOUDING 
Alle medewerkers van E25 die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie, of delen 
ervaren, zijn verplicht tot geheimhouding.  
 
INZAGERECHT GEGEVENS 
Als E25 zijn wij verplicht om aan iedereen waarover persoonsgegevens opgeslagen, bewerkt of 
gedeeld zijn, inzage te geven in de betreffende gegevens. Dit moet via schriftelijk verzoek ingediend 
worden door de betrokkene of diens gevolmachtigde of verzorger/voogd. 
 
Inzage van gegevens gebeurt binnen een kalendermaand na het ontvangen van de schriftelijke 
aanvraag door middel van een volledige kopie van alle beschikbare gegevens, dan wel, voor zover 
de privacy van anderen hiermee niet geschaad wordt, door middel van inzage in de originele 
gegevens.  
 
CORRECTIERECHT 
Betrokkenen hebben het recht om een correctie aan te vragen van diens persoonsgegevens. 
Correctie zal plaatsvinden indien blijkt dat er sprake is van feitelijke onjuistheden, onvolledigheid of 
als de informatie in strijd is met enige wettelijke bepaling. De correctieaanvraag moet schriftelijk 
ingediend worden door de betrokkene. Wanneer wij als organisatie vinden dat er inderdaad correctie 
plaats moet vinden, zendt de organisatie binnen een maand na het schriftelijk verzoek een afschrift 
van de gecorrigeerde gegevens aan de betrokkene. Wanneer wij vinden dat er geen correctie hoeft 
plaats te vinden, laten zij dit binnen twee weken na ontvangst van het verzoek weten aan de 
betrokkene. Deze weigering moet onderbouwd zijn. Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende 
dossier opgenomen.  
 
Indien er correctie plaatsvindt, doen wij mededelingen van deze correctie van de gegevens aan 
derden/belanghebbenden voor zover de wet toestaat of met toestemming van de geregistreerde.  
 
BEËINDIGING VAN GEGEVENSBEWARING MEDEWERKERS  
Na beëindiging van de arbeidsrelatie met een medewerker zullen alle gegevens van de 
desbetreffende persoon, welke via de medewerker of op andere rechtmatige wijze is verstrekt, 
bewaart worden conform de wettelijke eisen en de daartoe geldende normen van de belastingdienst, 
accountant etc. 

https://www.jeugdconnect.nl/privacy/
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KLACHTENREGELING 
Indien de betrokkene van mening is dat dit protocol niet wordt nageleefd, kan hij/zij zich richten tot: 

- De verantwoordelijke; 
- De klachtencommissie; 
- Het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te 

adviseren in het geschil tussen de betrokkende en de verantwoordelijke.  
 
ZORGMAIL 
Om uitwisseling van privacygevoelige informatie veiliger te maken en risico’s van datalekken via e-
mail te minimaliseren en zodoende ook te voldoen aan de AVG-wetgeving, gebruiken we binnen E25 
de applicatie Zorgmail. 
 
SOCIAL MEDIA 
Binnen E25 wordt structureel gebruik gemaakt van social mediakanalen. Zowel voor interne als 
externe doeleinden. Voor het beleid omtrent social media en privacy zie B22. “Handboek Social 
Media” 
 
ONVOORZIEN 
In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de directie van E25, met inachtneming van het 
bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit protocol.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
BIJLAGEN 
 
 
Stroomschema toestemming  
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Stappenplan informatie opvragen bij jeugdigen 
 

1) Stel vast vanuit welke taak je informatie wil opvragen.   
Bijvoorbeeld: hulpverlening of toeleiding naar hulp.  
 

2)   Stel vast wat het specifieke doel is dat je wil bereiken met de jeugdige en/of ouders.  
Bijvoorbeeld: een aanvraag toetsen aan bepaalde criteria, of verschillende hulptrajecten op 
elkaar afstemmen.  

 
3)   Stel vast welke gegevens over de jeugdige en/of ouders noodzakelijk zijn om dit doel te 

bereiken.  
Bijvoorbeeld: als je een aanvraag wilt toetsen aan bepaalde criteria, heb je andere en wellicht 
minder informatie nodig dan voor de afstemming van verschillende hulptrajecten.   

 
4)   Stel vast wie welke informatie kan geven. Weeg hierbij af wat voor de jeugdige en/of 

ouders de minst ingrijpende manier is om aan die informatie te komen.  

• Heb je informatie nodig die de jeugdige en/of ouders zelf kunnen geven?  
Dan mag je die informatie niet bij een andere hulpverlener of organisatie opvragen.  

• Kun je anoniem de benodigde informatie over de jeugdige en/of ouders van een andere 
hulpverlener krijgen, dus zonder gegevens over hen te wisselen? Dan moet je dát doen.   
 

5)   Stel vast welke informatie voor de ander noodzakelijk is om te bepalen welke gegevens 
uitgewisseld mogen worden.  
Bijvoorbeeld wanneer je vaststelt dat het noodzakelijk is om informatie bij een andere 
hulpverlener of organisatie op te vragen.   

 
6)   Heeft de andere partij een geheimhoudingsplicht? Dan is er toestemming nodig van de 

jeugdige en/of ouders om informatie te delen.  
Er zijn uitzonderingen, maar alleen in specifieke situaties (zoals rechtstreeks betrokken 
hulpverlener of vervanger, wettelijke meldplicht of conflict van plichten).   

 
 
Stappenplan informatie verstrekken bij jeugdigen 
 

1)   Stel vast of de ander voldoende heeft onderbouwd waarom hij informatie van jou nodig 
heeft en of de gevraagde informatie noodzakelijk is.  
Ga bij twijfel het gesprek hierover aan met degene die de informatie opvraagt. Probeer samen 
het doel scherp te krijgen en te bepalen welke informatie-uitwisseling daarvoor noodzakelijk 
is.  
 

2)   Stel vast welke informatie voor de ander noodzakelijk is om het doel te bereiken.  
Weeg hierbij af of het doel waarvoor de ander die informatie nodig heeft, verenigbaar is met 
het doel waarvoor jij de informatie hebt verzameld. Is er een andere, minder ingrijpende 
manier voor de ander om de benodigde informatie te verkrijgen? Bespreek dit dan met 
degene die jou om informatie vraagt.  

 
3)   Heb je een geheimhoudingsplicht? Dan heb je toestemming van de jeugdige en/of 

ouders nodig om informatie te delen.   
Er zijn uitzonderingen, maar alleen in specifieke situaties (zoals rechtstreeks betrokken 
hulpverlener of vervanger, wettelijke meldplicht of conflict van plichten).  

 
4)   Kom je tot de conclusie dat je geen informatie mag verstrekken?  

Bedenk dan gezamenlijk of en hoe het doel te bereiken is zonder het uitwisselen van 
informatie.   

 


