Langedijk Sociaal domein
Beschrijving

Functie

Verwerkingsdoeleinden

Bijzondere
persoonsgegevens

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke

Grondslag

Toelichting grondslag

Cat. Persoonsgegevens

Cat. van ontvangers

Doorgifte aan derden

Bewaartermijn

Soort

Herkomst gegevens

De naam waaronder je de
verwerking herkent

Keuzelijst: Welk bestuursorgaan Wat is het doel van het proces/
is de verwerkersde verwerking?
/eindverantwoordelijke?

Keuzelijst: Wat is de
rechtmatige grondslag?

Ligt de gekozen grondslag toe.
Welke overeenkomst? Welke
wettelijke verplichting?

Welke categorieën van
persoonsgegevens worden
gebruikt? Gebruik de
categorieën van de BRP.

Kies uit: BSN, medische
gegevens, ras of etnische
afkomst, politieke opvattingen,
religieuze overtuigingen,
lidmaatschap vakbond,
biometrische gegevens voor
identificatie, seksuele
gegevens.

Over welke categorie van
ontvangers gaat het?
Bv dienstverleners,
opdrachtgevers, (externe)
hulpverleners, financiën etc.

Gaat het naar een ander land/
internationale organisatie? Zo
ja, welke?

Wat is de wettelijke
bewaartermijn voor de
gegevens? Conform DIV-lijst of
bij uitzondering specifieker

Is het een handmatige of
geautomatiseerde
besluitvorming, of profiling

Zijn de persoonsgegevens bij
de betrokkene verzameld of van
een derde? In het geval van
derden, welke?

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

1

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Gebruik deze kolom in de
publieke versie

Component voor budgetadvies
en schuldhulpverlening.

Beheren van budgetbeheer

Schuldhulpverlenening

College van B&W

Schuldhulpverlening en
inkomensbeheer, voeren van
beschermingsbewind

Wettelijke verplichting

Wet schuldhulp

NAW, financiele gegevens,
beoordeling zelfredzaamheid,
gegevens schuldeisers

BSN, medische gegevens

BBR, deurwaarders,
incassobureau's, rechtbank,
raad voor de rechtsbijstand,
inzage in rechtbankverslag,
maatschappelijk werk

Noodzakelijk voor doel

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene

Component voor het inzien en
versturen van berichten in het
kader van de justitiële
jeugdzorg via CORV.

Beheren van jeugdzorg

Jeugdcoaches

College van B&W

Het veilig ontvangen en
Wettelijke verplichting
versturen van berichten tbv
gezag (raad
kinderbescherming), opgelegde
jeugdzorg door rechter en
signalen mbt jeugdigen in zorg.

Jeugdwet

NAW gegevens, geboortedatum Identificatie, medische
& plaats, doorverwijzing,
gegevens
zorgmelding

Dienstverleners
(jeugddeskundigen),
opdrachtgevers en (externe)
hulpverleners

conform archiefwet en
afspraken rond CORV en
Jeugdwet

Handmatige verwerking

derden, rechter/raad
kinderbescherming en politie

Inkomensvoorzieningen

College van B&W

Voorzien in inkomen op grond
van landelijke en lokale
regelgeving

Sociale zekerheidswetgeving

Financiële gegevens,
strafrechtelijke gegevens,

Sociale recherche,
deurwaarders, rechtbank,
ministerie BZK,
gezondheidszorginstellingen,
RDW, inlichtingenbureau, IND,
COA, UWV, politie

Noodzakelijk aan doel

Geautomatiseerde verwerking

Derden

2

3

4

5

Opstellen verzoek tot
onderzoek (VTO)

6
7

Toelichting:

Ontvangen notificaties en
zorgsignalen

De component maakt het
mogelijk voor gemandateerde
medewerkers om gebruik te
maken van de Collectieve
8
Opdracht Routeervoorziening
(CORV) om berichten met
partners binnen het justitiële
domein uit te wisselen.

9

Component voor het uitvoeren
van de inkomensaspecten van
de Participatiewet.

Beheren van leveren
inkomensondersteuning

10

Beheren van de besluitvorming
levensonderhoud

11 Toelichting:

Beheren van
inkomensbeslaglegging derden

Wettelijke verplichting

Identificatie, medische
gegevens

De component ondersteunt de
Beheren van uitvoering
werkzaamheden die nodig zijn
instrumenten
voor het uitvoeren van de
Participatiewet zoals het
behandelen van
uitkeringsaanvragen,
verstrekken van uitkeringen en
toezien op de rechtmatigheid
van gebruik. Het component
maakt gebruik van diverse
soorten gegevens uit andere
registraties om een compleet
klantbeeld te kunnen vormen
12 voor verantwoorde uitvoering
van de werkzaamheden.
Suwinet vormt hierbij de
belangrijkste gegevensbron via
welke diverse soorten gegevens
van organisaties uit de keten
van Werk en Inkomen
beschikbaar komen. De BRP
vormt een andere belangrijke
bron waar het systeem
gegevens uit moet kunnen
betrekken voor een goede
ondersteuning van de
werkzaamheden.
13

Beheren van levensonderhoud
en inkomensondersteuning

14

Beheren van leveren
inkomensondersteuning

15

Beheren van de besluitvorming
levensonderhoud

16

Beheren van
inkomensbeslaglegging derden

Component voor ondersteuning Bieden van triage- en diagnose- Bieden van triage- en diagnose- College van B&W
17 van de processen behorende bij instrumenten
instrumenten
de uitvoering van de Jeugdwet.

Functionaliteit die bij intake en
Wettelijke verplichting
diagnose door de regisseur met
de burger ingezet kan worden

Jeugdwet

NAW gegevens, geboortedatum Medische gegevens
& plaats, doorverwijzing,
zorgmelding

Medewerkers MaZa (cluster
Jeugd), (externe) hulpverleners

(externe) hulpverleners

Zie DIV-lijst

handmatig

Betrokkenen

18

Beheren van groepstraject

College van B&W

Functionaliteit die aan de

Wettelijke verplichting

Jeugdwet

NAW gegevens, geboortedatum Medische gegevens

Medewerkers MaZa (cluster

(externe) hulpverleners

Zie DIV-lijst

handmatig

Betrokkenen

19

Beheren van casusregievoering Beheren van

College van B&W

Functionaliteit voor het beheren

Wettelijke verplichting

Jeugdwet

NAW gegevens, geboortedatum Medische gegevens

Medewerkers MaZa (cluster

(externe) hulpverleners

Zie DIV-lijst

handmatig

Betrokkenen

20

Beheren van
voorzieningenverstrekkingen

Beheren van
voorzieningsverstrekkingen

College van B&W

Functionaliteit voor het beheren
van het verstrekken van

Wettelijke verplichting

Jeugdwet

NAW gegevens, geboortedatum Medische gegevens
& plaats, doorverwijzing,

Medewerkers MaZa (cluster
Jeugd), (externe) hulpverleners

(externe) hulpverleners

Zie DIV-lijst

handmatig

Betrokkenen

Component voor de
21 ondersteuning van het
verstrekken van kredieten

Beheren van
kredietverstrekking

Beheren van
leerlingenadministratie

Leerplicht en voorkomen
voortijdig schoolverlaten

College van B&W

Uitvoering leerplicht en RMCwet

Wettelijke verplichting

Leerplichtwet en RMC-regeling

NAW, contactgegevens,
geboortegegevens

BSN

Maatschappelijk werk, GGD,
verwijsindex, RvK, Politie, OM,
jeugdzorg, zorgadviesteams,

Max 2 jaar conform
vrijstellingsbesluit, verwijdering
personen v.a. Leeftijd 23 jaar

Geautomatiseerde verwerking

BRP, leerplichtambtenaren

Beheren van leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

College van B&W

Collectieve of individuele
voorzieining voor het vervoer
van leerlingen

Wettelijke verplichting

Verordening leerlingenvervoer

NAW, contactgegevens,
banknr.

Medische-sociale gegevens

Financiën, vervoerder,
verantwoordelijke van leerling

Max 2 jaar conform
vrijstellingsbesluit

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkenen

College van B&W

Uitwisselen informatie en
signalen tussen instellingen
zorg en veiligheid

Uitvoering overeenkomst

Convenant

NAW, geboortegegevens,
geslacht, overlijdingsgegevens,
opleidinggegevens,

BSN, medische gegevens

Ketenpartners op het gebied
van zorg en veiligheid

5 jaar

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkenen, derden

Beheren van groepstraject

22
Component voor registratie van
23 leerlingen en toezicht op
naleving van de leerplichtwet.
24
Component voor afhandelen
van aanvragen leerlingvervoer
25 en
tegemoetkoming
vervoerskosten.

-

26
Component voor het voeren van Bieden van triage- en diagnose- Veiligheidshuis
over de zaken die er voor instrumenten
27 regie
klanten lopen binnen het sociale
domein.
28

Beheren van groepstraject

29 Toelichting:

Beheren van casusregievoering

De component ondersteunt het
gecoördineerd (samen)werken
30 binnen het sociale domein
passend bij het motto "1-gezin
1-plan 1-regisseur".

Beheren van
voorzieningenverstrekkingen

Component voor het toeleiden
31 van werkzoekenden naar werk
conform de participatiewet.

Beheren van
arbeidsbemiddeling

32
33 Toelichting:
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Beschrijving

Bijzondere
persoonsgegevens

Functie

Naam verwerking

Eindverantwoordelijke

Verwerkingsdoeleinden

Grondslag

Toelichting grondslag

Cat. Persoonsgegevens

Cat. van ontvangers

Beheren van
schuldhulpverleningen

Schuldhulpverlening

College van B&W

Beoordelen financiële situatie;
schuldhulpverlening en
inkomensbeheer

Wettelijke verplichting

Verordening Kaderstelling
schuldhulpverlening WSNP,
Wet Schuldhulpverlening

NAW, contactgegevens,
financiële gegevens,
arbeidgegevens, beoordeling

BSN

Component voor het beheer
van de sociale werkvoorziening

Beheren van sociale
werkvoorziening

Ondersteuning bij
arbeidsinschakeling

College van B&W

Maatschappelijke participatie
van clienten bevorderen, met

Wettelijke verplichting

WWB, IOOW, IOAZ, en sociale
zekerheidswetgeving

NAW, contactgegevens,
arbeidsmarktgegevens

BSN

Opdrachtnemers, indicatie- en
reïntegratiebedrijven

Component voor de
ondersteuning van toezicht en
handhaving binnen sociaal
domein

Ondersteunen van handhaving

Huiselijk geweld

College van B&W

Voorkomen, in beeld krijgen en
stoppen van huiselijk gweld

Wettelijke verplichting

WMO, wet tijdelijk huisverbod

NAW, zaakinhoudelijke
gegevens

Seksuele leven

Ondersteunen van toezicht

Fraude onderzoek sociale

College van B&W

Vaststellen rechtmatigheid

Wettelijke verplichting

WWB, andere sociale

uitkeringsgegevens,

Beheren van
arbeidsbemiddeling

Ondersteuning bij
arbeidsbemiddeling

College van B&W

Economische participatie
bevorderen

Wettelijke verplichting

Participatiewet, IOAW, IOAZ,
Bbz, e.a. Sociale
zekerheidswetgeving

Beheren van casusregievoering Wmo aanvragen

College van B&W

Besluit op WMO aanvraag,
Wettelijke verplichting
financiering en inzet voorziening

Beheren van
voorzieningenverstrekkingen

College van B&W

Besluit op WMO aanvraag,
Wettelijke verplichting
financiering en inzet voorziening

Doorgifte aan derden

Bewaartermijn

Soort

Herkomst gegevens

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, Sociale zaken

Noodzakelijk voor doel

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, derden

Ketenpartners

Noodzakelijk voor doel

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene, derden

Medische gegevens,

Corporaties, inlichtiingen,

Conform WBP

Geautomatiseerde verwerking

Derden

NAW, contactgegevens,
arbeidsmarktgegevens,

Medische gegevens, BSN

Opdrachtnemers, werkgevers,
indicatie- en
reïntegratiebedrijven, sociaal

Noodzakelijk voor het doel

Geautomatiseerde verwerking

Betrokkene

WMO

NAW Persoonlijke
omstandigheden Medische
gegevens Financiële gegevens

BSN Medische gegevens

Dienstverleners (WMO
instelling) CBS CAK SVB

conform DIV-lijst

semi-geautomatiseerd

Hulpvragers, BRP

WMO

NAW Persoonlijke
omstandigheden Medische

BSN Medische gegevens

Dienstverleners (WMO
instelling) CBS CAK SVB

conform DIV-lijst

semi-geautomatiseerd

Hulpvragers, BRP

De component ondersteunt het
uitvoeren van de
34 werkzaamheden in het kader
van de participatiewet (bijv.
intake, bemiddeling, training).
Component om de schulden
35 van personen te kunnen
administreren.
36
37
38
39
40
41 Toelichting:
Bijv. ondersteuning voor het
toezien op rechtmatig
42 ontvangen van uitkeringen en
het evt. treffen van
handhavingsmaatregelen.
Component voor het relateren
43 van werkzoekenden en
(vacatures bij) werkgevers.

-

44
45 Toelichting:
De component kan
ondersteunen door, aan de
hand van vastgelegde
gegevens over werkzoekenden,
vacatures en werkgevers,
potentiele matches te bepalen.
Afhankelijk van de context kan
dit leiden tot het automatisch
versturen van meldingen aan
betrokkenen of tot het
46 verwerken van de resultaten
door een medewerker die de
resultaten als input voor
vervolgacties gebruikt. Matching
kan als doel hebben het invullen
van bestaande vacatures, om
leerwerkplekken in te vullen of
eenvoudigweg om
werkzoekenden en werkgevers
met elkaar in contact te
brengen.
Component voor uitvoering van
47 de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.
48

Wmo aanvragen

49 Toelichting:
De component ondersteunt de
werkzaamheden die worden
uitgevoerd ten behoeve van de
Wet Maatschappelijke
(WMO) zoals
50 Ondersteuning
het in behandeling nemen van
aanvragen, treffen van
beschikkingen en het betalen
van zorgaanbieders voor
verleende diensten.
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