Sociaal domein
De decentralisaties die per 1 januari 2015 van kracht zijn, maken het voor gemeenten mogelijk om
dienstverlening in het sociaal domein (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 en
Participatiewet) aan burgers beter te organiseren. Daarbij gaat het er zowel om te zorgen voor een
integrale dienstverlening aan de burger, als ook om een betere aanpak van multi-probleemsituaties
met als uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'. De decentralisaties en de beoogde integrale
werkwijze van gemeente brengt met zich mee dat de gemeente Heemskerk, meer dan voorheen,
persoonsgegevens van burgers zullen verwerken.
Het Privacy-beleid Sociaal Domein Heemskerk 2015 verschaft helderheid over de positie en de rol van
de gemeente waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens binnen het sociaal domein én
geeft uitgangspunten welke richtinggevend zijn voor alle organisaties, professionals en ambtenaren
die bij die uitvoering van gemeentelijke taken in het sociaal domein actief betrokken zijn.
Ook wil het privacy-beleid vertrouwen wekken naar betrokken burgers. Die moeten er van op aan
kunnen dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan. Zij kunnen zo nodig ook een beroep doen
op het privacy-beleid als zij vinden dat hier in de praktijk niet naar gehandeld wordt. In die zin is het
ook een uitwerking van een servicenorm: het geeft een standaard aan voor de wijze waarop de
gemeente omgaat met privacybescherming bij dienstverlening in het sociaal domein.

Afspraken met samenwerkingspartners binnen het sociaal domein
Binnen het sociaal domein nemen de organisatie die participeren in de sociale teams en het
Zorgnetwerk, het Centrum voor Jeugd en gezin IJmond (CJG IJmond) en de gemeenschappelijke
regeling IJmond Werkt! (GR IJmond Werkt!) een belangrijke plaats in en zijn zij de instrumenten om
de doelen van de decentralisaties te realiseren. Het privacy-beleid vormt een inhoudelijke basis voor
de afspraken met deze samenwerkingspartners en op basis van dit beleid zijn zij verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat de burger bij de
samenwerkingspartners kan controleren hoe zijn/haar gegevens gebruikt worden; kan verzoeken om
inzage in zijn/haar persoonsgegevens en kan verzoeken om correctie van gegevens.

