
WORKSHOP PRIVACY IN SAMENWERKING
Vanuit de pilot ‘Verbindingspunt informatie en advies (VIA)’



OPENING

Willemien van der Linden |    Gemeente Sittard-Geleen

Nicole Mengelers    |    Zuyderland GGZ

Patrick Baltus    |    Mondriaan GGZ

Geert Lemmens    |    Mondriaan Bemoeizorg

Arie van Baaren    |    SQALE



OPENING

PROGRAMMA

1. Toelichting VIA: wat is het, hoe werkt het, wat was het proces?

2. (Leer)ervaringen vanuit project

3. (Leer)ervaringen vanuit GGZ perspectief

4. Interactie a.d.h.v. vragen en stellingen

5. Afsluiting



TOELICHTING VERBINDINGSPUNT INFORMATIE EN ADVIES



WAAROM HET VIA? 



HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK?

INCIDENT MELDING

VASTLEGGEN

MELDINGEN

SCREENEN

MELDINGEN DOOR-
ZETTEN NAAR VIA
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HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK?

INCIDENT MELDING

VASTLEGGEN

MELDINGEN

SCREENEN

MELDINGEN DOOR-
ZETTEN NAAR VIA

MELDINGEN

REGISTREREN

MELDINGEN

SCREENEN

OPVRAGEN

DAT-INFORMATIE

(VERRIJKEN)

VERWERKEN

UITKOMSTEN

DOORZETTEN

MELDINGEN

ANALYSEREN EN

BEOORDELEN

• Overlast
• Maatschappelijke onrust
• Herhaalde melding
• Opvang nodig

• Vanuit screening
• Op basis van uitkomsten verrijking
• Bij zorgen / vragen over melding
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OVERLEG MET

KETENPARTNERS



HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK?

Uitvraag opvolgend: 1 laag tegelijk

Hoger in de piramide is hoger qua 
urgentie

Gemeentelijke toegang belangrijke 
schakel naar partners zorgdomein

GGZ organisaties zijn gebonden 
aan WGBO, Wkkgz en Wet BIG



WAT IS HET VIA?

• Aparte ruimte binnen het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek in Geleen

• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur

• Telefoonnummer: 046 – 477 76 76

• Emailadres: info@viazorgenveiligheid.nl

MA DI WO DO VR

Ochtend 2 procesondersteuners

Middag 1 procesondersteuner, 1 procesregisseur

Kennis van de drie subregio’s wordt geborgd door roulatie met mensen die binnen de 
verschillende regio’s werkzaam zijn

mailto:info@viazorgenveiligheid.nl


LEERERVARINGEN



LEERERVARINGEN VANUIT PROJECT

▪ Samen optrekken vanaf het begin van een 
project

▪ Gezamenlijk DPIA uitvoeren, daarna 
vertaling naar eigen organisatie

▪ Concrete werkafspraken maken én deze 
evalueren

▪ Transparant zijn over uitdagingen en 
hierover in gesprek

▪ Gezamenlijke zoektocht maken, in plaats 
van ieder voor zich

▪ Gegevensuitwisseling tussen het zorg- en 
veiligheidsdomein is bijzonder complex

▪ Voor iedere organisatie is inhoudelijke 
afweging anders, bijv. juridische grondslag

▪ Gemeenten: super lastig om ze mee te 
krijgen, veel onzekerheid over zaken

▪ Het is hoe dan ook gigantisch zoeken en 
puzzelen met elkaar, en dan nog is de 
praktijk weerbarstig

▪ Knelpunt: wetgeving (WGBO, Wkkgz, Wet 
BIG)



LEERERVARINGEN VANUIT GGZ PERSPECTIEF

▪ Meerwaarde van samenwerking rondom 
verward gedrag wordt gedeeld

▪ Pilot helpt om helder te krijgen wat criteria 
zijn voor samenwerking (o.a. 
gevaarscriteria)

▪ Ingang via Bemoeizorg naar GGZ blijkt in 
de praktijk dingen te vereenvoudigen door 
o.a. nieuwe richtlijn

▪ Waarborgen belang cliënt m.b.t. het 
beroepsgeheim

▪ Spanningsveld tussen medisch 
beroepsgeheim, AVG én samenwerking

▪ Spagaat tussen willen en kunnen
▪ Politie kan vaak geen toestemming 

verkrijgen bij verward gedrag
▪ Door o.a. komst AVG is vergrootglas gelegd 

op privacy, daardoor wordt men 
voorzichtiger

▪ Hoe formeler de afspraken, hoe strikter we 
zijn

▪ Burgers weten steeds beter hun rechten op 
het gebied van privacy



INTERACTIE



VRAAG

Welke goede ideeën en ervaringen hebben jullie bij de rol van GGZ 
in aanpak rondom personen met verward gedrag?

STELLING

In verband met het medisch beroepsgeheim is het voor GGZ 
organisaties niet mogelijk om bij dit soort pilots een rol te vervullen.

INTERACTIE



AFSLUITING


