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Inleiding 
 

 Per 1 januari 2015 kunnen Amsterdammers voor ondersteuning uit de Wmo 2015 terecht bij de 
zogenoemde Wijkzorg. Dit betreft laagdrempelige, niet complexe ondersteuning op grond van de 
Wmo 2015 voor wat betreft ambulante ondersteuning (AO), dagbesteding (DB), logeeropvang (LO) 
en hulp bij het huishouden (HbH). Voorzieningen betreffende hulpmiddelen zoals een scootmobiel of 
aanvullend openbaar vervoer (AOV) moeten worden aangevraagd via de Wmo helpdesk van de 
gemeente.  De voorzieningen Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) moeten 
worden aangevraagd via de Centrale Toegang voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

   
 Wijkzorgprofessionals zijn in dienst van gecontracteerde aanbieders van Wmo ondersteuners. Zij 

coördineren en bieden ondersteuning  aan in samenhang met andere partijen/aanbieders. De 
partijen zijn vooral de gecontracteerde aanbieders van Wmo-ondersteuning, en daarnaast de 
zogenoemde maatschappelijke dienstverleners (Madi’s en MEE). Wijkzorgprofessionals werken ook 
samen  met huisartsen en zorgaanbieders die vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd worden. 
 

 De wijkzorgprofessionals kunnen op verschillende manieren hulp of ondersteuning bieden, 
afhankelijk van wat de cliënt, verder betrokkene genoemd in dit protocol,  nodig heeft. Zo kunnen zij 
in het gesprek direct advies en nuttige informatie geven. Als het contact verder gaat, wordt één van 
de wijkzorgprofessionals  klanthouder van betrokkene. De klanthouder kan  hulp en ondersteuning 
inzetten en het traject uitvoeren. Dat geldt voor de hulp en ondersteuning ingezet via Zorg in Natura 
(ZIN). Voor hulp en ondersteuning die wordt ingezet via een persoonsgebonden budget (pgb) gaat de 
toegang via door de gemeente aangestelde indicatie adviseurs. 

 

 De wijkzorg is actief in de 22 wijken van Amsterdam. Ze werken daar samen met gemeentelijke 
wijkteams: de teams Samen Doen, de Ouder-Kindteams,  Veilig Thuis en de klantmanagers van team 
Activering van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Als betrokkene, naast dat hij Wmo-
ondersteuning nodig heeft, binnen zijn huishouden ook andere problemen heeft die op het terrein 
van de Jeugdwet of Participatiewet  vallen en als het gezin die problemen niet zelf of met behulp van 
zijn omgeving kan oplossen, schakelen de klanthouders een van bovengenoemde andere teams in. 
Ook kan het zijn dat een klanthouder  (kinder-)mishandeling of huiselijk geweld constateert of daar 
een ernstig vermoeden van heeft . In dat geval doet hij een melding bij Veilig Thuis, die de melding 
onderzoekt en maatregelen treft. 

 

 De hulp en ondersteuning die de klanthouders bieden, brengen mee dat alleen de strikt 
noodzakelijke persoonsgegevens van de betrokkene en gegevens over de hulp geregistreerd worden. 
Daar waar de klanthouder samen met anderen aan een plan rond de betrokkene of het huishouden 
werkt en daar waar professionals advies vragen en krijgen van collega’s worden alleen die gegevens 
die strikt noodzakelijk zijn voor de hulpvraag met die andere professionals uitgewisseld. Uitwisseling 
gebeurt in het  ‘eigen’  team van de klanthouder, maar ook met collega’s van specialistische teams , 
Samen DOEN teams en andere teams  als Ouder- en Kindteams, Veilig Thuis en klantmanagers van 
WPI.   

 

 De werkwijze bij het registreren van persoonsgegevens is als volgt: 
o De klanthouder gaat in gesprek met de betrokkene en legt voorafgaand aan of in het eerste 

gesprek uit hoe hij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten de betrokkenen 
hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens. De klanthouder registreert de gegevens 
in het digitale registratiesysteem van Wijkzorg, RIS-Wijkzorg genaamd. 

o Als de klanthouder enkel  informatie en advies geeft, registreert hij geen persoonsgegevens 
(naam, adres, BSN-nummer) in het registratiesysteem RIS-Wijkzorg, tenzij met 
toestemming van de betrokkene.  

o Als de klanthouder ondersteuning biedt, een verwijzing regelt of hulp en ondersteuning 
inzet, registreert hij naam, adres en BSN nummer in  RIS-Wijkzorg.  Hij informeert de 
betrokkene hierover. 
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 De werkwijze van de klanthouder bij het uitwisselen van gegevens  over de betrokkene is als volgt: 

o De klanthouder deelt alleen persoonsgegevens van betrokkene met collega’s  als zij 
samenwerken om een specifieke hulpvraag te beantwoorden. Van te voren legt de 
klanthouder  aan  betrokkene uit met hij samenwerkt. Als er een samenwerking nodig is 
met collega’s die niet van te voren benoemd zijn, dan vraagt de klanthouder eerst 
toestemming aan de betrokkene voor het uitwisselen van zijn persoonsgegevens.  

o De klanthouder verstrekt dan alleen die gegevens aan collega’s die nodig zijn voor de hulp 
en/of ondersteuning.  

o De klanthouder legt gedurende de tijd dat hij de betrokkene ondersteunt steeds uit wat hij 
doet, wanneer hij gegevens registreert en wanneer hij gegevens beschikbaar stelt aan 
deskundigen die betrokken zijn bij de hulpvraag.  

o Als de klanthouder een melding doet bij Veilig Thuis informeert hij de betrokkene(n)  
hierover, bij voorkeur  voorafgaand aan de melding of achteraf als de veiligheid van 
personen een melding vooraf niet toestond.  
 

 De werkwijze van de Wijkzorg vormt het uitgangpunt voor dit protocol. In het protocol wordt 
uitgewerkt wat de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn. Daar waar derden betrokken zijn, 
wordt beschreven welke bevoegdheden en mogelijkheden zij hebben. De teams Samen Doen, de 
Ouder-Kindteams,  Veilig Thuis en de klantmanagers van WPI hebben een eigen werkwijze en een 
eigen privacy protocol. 
 

 Naast het privacy protocol zijn er tal van factsheets te vinden op de pagina Wijkzorg voor 
professionals van gemeente Amsterdam. In deze fact sheets staan de werkprocessen op bepaalde 
onderwerpen als een ondersteuningsplan of privacy klanthouder nader uitgewerkt. In 2019 worden 
de werkprocessen met betrekking tot de zelfredzaamheidsmatrix verder uitgewerkt. 
 

 Omdat  Wijkzorg een samenwerking is tussen instellingen, professionals en de gemeente,  is  het 
privacyprotocol een gezamenlijk protocol waarmee de ketenpartners die aan die samenwerking 
deelnemen instemmen, voor zover het werkzaamheden betreft die hun medewerkers uitvoeren voor 
Wijkzorg. 

 
 Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder AVG) die op 25 mei 2018 

van kracht wordt, worden de eisen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens  
verder aangescherpt. De Wet bescherming persoonsgegevens vervalt op 25 mei. Ook heeft de 
Autoriteit Persoonsgegevens met de AVG de mogelijkheid om een boete op te leggen aan 
instellingen die handelen in strijd met de AVG. Dit privacy protocol is in overeenstemming gebracht 
met de vereisten zoals gesteld in de AVG. 

 

 
Op basis van deze overwegingen stellen Partijen het volgende privacyprotocol vast: 
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Paragraaf 1 Algemene bepalingen 
 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
 

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming: Verordening van het Europees Parlement en de 
Raad van Ministers van de Europese Unie betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG. Met de invoering van deze verordening vervalt de 
Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens die een uitwerking was van de hierboven 
genoemde richtlijn. De AVG is geldig in alle landen van de Europese Unie. Ieder land heeft wel de 
mogelijkheid om enkele bepalingen, waar dat is toegestaan, uit te werken naar nationaal recht. In 
Nederland wordt dat de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming die naar 
verwachting ook op 25 mei 2018 van kracht wordt. Deze uitvoeringswet werkt een aantal zaken uit in 
lijn met hoe dat in de wet bescherming persoonsgegevens was uitgewerkt.  

 

2. Autorisatiebesluit en -matrix: Een besluit over wie de beheerder van de applicatie RIS Wijkzorg is 
en wie als gebruiker met welke toegangsrechten wordt toegelaten tot de persoonsgegevens en de 
applicatie RIS Wijkzorg. De praktische vertaling van het autorisatiebesluit is de autorisatiematrix. 
Deze is als bijlage aan dit protocol gehecht. 

 
 

3. Betrokkene:  degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; . In dit geval is dat de cliënt 
en/of zijn mantelzorger en/of zijn vertegenwoordiger, andere personen in het sociale netwerk van de 
cliënt waaronder zijn gezinsleden en/of huisgenoten (artikel 5.1.1 Wmo 2015) . 

 

4. Bijzondere persoonsgegevens: Dit zijn persoonsgegevens betreffende ras of etnische afkomst, 
politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het lidmaatschap van een 
vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van 
een persoon, gegevens betreffende de gezondheid, iemands seksueel gedrag of seksuele 
gerichtheid.  

 

5. Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan, niet zijnde de betrokkenen, noch de verwerkingsverantwoordelijk, noch de verwerker, noch 
de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker 
gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.  

 

6. Dossier: Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat gaat over een bepaalde persoon. Het 
dossier kan gecentraliseerd of verspreid opgeslagen zijn. Binnen Wijkzorg bestaat  het dossier van 
een cliënt vooralsnog uit het dossier in RIS-Wijkzorg en een of meerdere dossiers bij uitvoerende 
partijen. 

 

7. Indicatieorgaan: Het indicatie stellend orgaan, per 01-04-2016 het Indicatie Adviesbureau (IAB). Dit 
orgaan maakt een afweging over de toekenning van een maatwerkvoorziening, en adviseert de 
gemeente over de toekenning daarvan. 

 

8. Klanthouder: De klanthouder is de vaste contactpersoon voor de cliënt en houdt samen met de 
cliënt regie op het ondersteuningsproces. De klanthouder beheert het dossier en is een rol die door 
alle betrokken partijen uitgevoerd kan worden. Bij het opstellen van een ondersteuningsplan wordt 
een klanthouder aangesteld. Binnen Wijkzorg kan er steeds maar één klanthouder zijn per cliënt. 

 

9. MEE:  een partij die ambulante maatschappelijke dienstverlening aanbiedt aan mensen met een 
handicap en hun omgeving, in alle levensfasen en op alle levensgebieden van de cliënt. 

 

10. Partijen: Alle bij de uitvoering van Wijkzorg betrokken partijen. 
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11. Persoonsgegeven:  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 
(de betrokkene). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect 
kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer zoals een burgerservicenummer, locatiegegevens, een online identificator of 
van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

 

12. Persoonsgebonden budget: bedrag dat aan de cliënt wordt toegekend door het college van B&W 
en waarmee hij  betalingen kan doen voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren en die een cliënt van derden verkrijgt. 

 

13. RIS Wijkzorg: De applicatie RIS Wijkzorg is een digitaal systeem waar de dossiers van cliënten uit 
Wijkzorg beheerd en geregistreerd worden. RIS Wijkzorg ondersteunt het proces van aanmelding tot 
afsluiten van het dossier.  

 

14. Teamleider: Een rol met als doel taken rondom het dossier over te nemen bij afwezigheid van de 
klanthouder. Per combinatie van organisatie en wijkzorgnetwerk kan een teamleider aangewezen 
worden. De klanthouder en teamleider zijn werkzaam bij dezelfde organisatie. 

 

15. Toestemming: Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, mondeling of 
schriftelijk, waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt.  

 

16. Verwerkingsverantwoordelijke ; een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, 
een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen 
voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt.  

 

17. Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een diens of een ander 
orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt 
(artikel 4 aanhef onder 8 AVG).  

 

18. Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking 
tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals het 
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter 
beschikking stellen, op een rij plaatsen of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 
gegevens. 

 

19. Wijkzorgprofessional: Deze term duidt op alle professionals die bij de uitvoer van wijkzorg 
betrokken zijn, ongeacht hun discipline of hun werkgever.  Zij zijn in dienst van gecontracteerde 
aanbieders van Wmo ondersteuning. Zij leveren de ondersteuning en zorg aan huis of dicht bij huis. 
Alle wijkzorgprofessionals tezamen vormen het Wijkzorgnetwerk. Per ondersteuningsvraag kan het 
Wijkzorgnetwerk van samenstelling verschillen. 

 

20. Wmo-Ned: Het ondersteunende ICT systeem waarmee beschikkingen en de financiële afhandeling 
worden verzorgd. 

 

21. Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM): De Zelfredzaamheidmatrix is een methodiek waarmee de mate 
van zelfredzaamheid beoordeeld kan worden. De ZRM wordt afgenomen door een 
wijkzorgprofessional en bestaat uit een scoring van verschillende leefgebieden. De ZRM kan gebruikt 
worden bij evaluaties. 

 

22. Zorg in Natura (ZIN): Zorg in natura is één van de leveringsvormen van zorg en/of ondersteuning die 
een cliënt kan kiezen op het moment dat vanuit de Wmo nodig is. De cliënt kan met zijn of haar 
klanthouder afspraken maken over de manier waarop hij zorg en ondersteuning krijgt. De gemeente 
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contracteert organisaties die Wmo-ondersteuning bieden. Binnen de Wijkzorg gaat het over de 
volgende voorzieningen: ambulante ondersteuning, dagbesteding, logeeropvang en hulp bij het 
huishouden. 

 
 

Artikel 2 Reikwijdte van dit protocol 
Dit privacy protocol is van toepassing op de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens van 
betrokkenen door wijkzorgprofessionals in het registratiesysteem RIS Wijkzorg. Dit voor zover deze 
gegevensverwerking plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van Partijen ter uitvoering van de taken van 
Wijkzorg. 
 
 
Paragraaf 2: Welke gegevens verwerkt de wijkzorgprofessional en waarom? 
 
 
Artikel 3 Doelen van de gegevensverwerking 
 

De doelen van de verwerking van persoonsgegevens op basis van dit protocol zijn: 
 
1.  Het op basis van de Wmo 2015 op effectieve wijze hulp en ondersteuning verlenen aan 

Amsterdammers in het kader van Wijkzorg. Het einddoel van iedere ondersteuning is het 
bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van een persoon, het stabiliseren en het 
voorkomen van achteruitgang of begeleiden bij achteruitgang van een persoon; 
 

2. Niet tot betrokkenen herleidbare gegevens genereren in de vorm van statistische en andere 
overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden. 

 
 
Artikel 4 Taken van Wijkzorg 
 
Wijkzorg voert op grond van de landelijke en Amsterdamse regelgeving de volgende taken uit:  
1. het onderzoeken en vaststellen van de behoefte aan Wmo ondersteuning bij Amsterdammers. 
2. het verstrekken van informatie en advies. 
3. Vraagverheldering. 
4. het verlenen van zorg en ondersteuning. 
5. het toe leiden naar en beslissen over ambulante ondersteuning, dagbesteding, logeeropvang en 

hulp bij huishouden. 
6. ondersteunen of doorverwijzen bij spoedeisende vragen, vooruitlopend op een uitgebreider 

onderzoek. 
 

Een en ander binnen de beleidskaders van de gemeente en met inachtneming van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Amsterdam, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2017 en de 
daarop gebaseerde regels. 
 
 
Artikel 5 Persoonsgegevens 
 
1. In RIS Wijkzorg worden persoonsgegevens met inbegrip van bijzondere persoonsgegevens 

waaronder het Burger Service Nummer (BSN) verwerkt. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 
voor het vaststellen van een beschikking, inclusief de persoonsgegevens van een eventuele 
wettelijke vertegenwoordiger worden tevens verwerkt in Wmo-Ned, het systeem van de 
gemeente waarin de gemeente alle beschikkingen verwerkt waarvoor zij op grond van de wet 
verantwoordelijk  is en op basis waarvan de gemeente de geleverde hulp vergoedt. 
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2. De gegevensset die wordt gevraagd aan betrokkene voor toeleiding naar hulp bij Wijkzorg is als 
bijlage I aan dit protocol toegevoegd.  
 

 
Artikel 6 Het registreren van persoonsgegevens door een wijkzorgprofessional 
 
1. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

taken en werkzaamheden van de professional en hij daartoe geautoriseerd is binnen RIS-Wijkzorg. 
 

2. Bij registratie als bedoeld in het eerste lid gelden de volgende uitgangspunten. 
a. Bij een eenvoudige informatievraag of adviesvraag registreert de professional anoniem, dus 

alleen dat hij heeft geadviseerd maar niet aan wie;  
b. Als een eenvoudige informatievraag of adviesvraag uitmondt in een intensiever contact, 

meldt de professional aan de betrokkene  dat hij verplicht is om voor deze ondersteuning of 
hulp persoonsgegevens van betrokkene te registreren. Wat de professional meldt aan 
betrokkene staat in artikel 9 van dit protocol..  

c. De hulpvraag van de cliënt is leidend bij het verwerken van persoonsgegevens. De 
professional registreert uitsluitend die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de 
hulpvraag en de toeleiding naar zorg naar aanleiding van die hulpvraag in het 
ondersteuningsplan van de cliënt en in RIS Wijkzorg.1 Dit geldt ook voor de 
persoonsgegevens van de echtgeno(o)t(e), ouders, inwonende kinderen en andere 
huisgenoten die noodzakelijk zijn om vast te stellen welke hulp deze aan de cliënt bieden of 
kunnen bieden. Een brede bespreking  van persoonsgegevens bij een gesprek betekent dan 
ook niet dat er ook een brede registratie van persoonsgegevens plaatsvindt ; 

d. Als de hulpvraag  leidt tot samenwerking met een tweede professional met een andere 
deskundigheid, meldt de professional aan de cliënt dat hij een andere deskundige 
raadpleegt. 

 

3. Bij de dossiervorming neemt de  professional de volgende regels in acht: 
a. hij legt gegevens zo feitelijk mogelijk vast zonder speculaties en interpretaties. 
b. indien hij oordelen, meningen of hypothesen vastlegt, dan vermeldt hij daarbij wat de 

status daarvan is en maakt hij duidelijk onderscheid tussen feiten en meningen.  
c. bij feiten en meningen van derden vermeldt hij de bron. 
d. hij vat de uitkomsten of conclusies van rapporten van externe deskundigen samen en legt 

vast wat met de uitkomsten en conclusies wordt gedaan. 

e. De uitkomsten of conclusies van rapporten van externe deskundigen die de klanthouders 
vastleggen in RIS Wijkzorg, voegen zij als geheel als bijlage toe, voor zover noodzakelijk 
voor de hulpvraag van de cliënt.. 

 
4. Andere gegevens zoals gegevens met betrekking tot zorg- en/of hulpverlening die niet onder de 

taken van Wijkzorg vallen, worden opgenomen in het daartoe bestemde dossier van de aanbieder. 
 

5. Persoonsgegevens die gebruikt worden voor beleidsmatige, historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden gepseudonimiseerd. Deze geanonimiseerde gegevens  
worden alleen voor deze specifieke doeleinden gebruikt als het onderzoek een algemeen belang 
dient, het een onevenredige inspanning vergt om toestemming aan de betrokkenen te vragen 
en er verdere waarborgen zijn getroffen die de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet 
onevenredig schaden. 
 

 

                                                      
1 Een oningevuld ondersteuningsplan is te vinden op https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/wmo-
documenten/wijkzorg/  

https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/
https://www.amsterdam.nl/zorgprofessionals/wmo-documenten/wijkzorg/
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Artikel 7 Het delen van persoonsgegevens door een wijkzorgprofessional 
 
1. De professional verstrekt met toestemming van betrokkene alleen (bijzondere) persoonsgegevens 

aan derden wanneer: 
 

a. Dit noodzakelijk is in het kader van spoed en veiligheid van de betrokkene; 
b. Die derde een deskundige is die rechtstreeks bij de hulpvraag is betrokken en de deskundige  

met de betrokkene een hulpverleningsrelatie heeft; 
c. Voor het delen van (bijzondere) persoonsgegevens met andere deskundigen geldt dat de 

professional toestemming vraagt voor zo ver het delen niet gebeurt in het kader van het 
samenwerken met andere hulpverleners bij een specifieke hulpvraag. De professional deelt 
persoonsgegevens van betrokkene met of vraagt deze op bij een (externe) deskundige2 
uitsluitend met toestemming van de betrokkene; 

d. Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van taken op basis van de zorgverzekeringswet. 
e. De betrokkene schriftelijk verzoekt om zijn of haar gegevens te verstrekken aan de derde, 

waarbij nauwkeurig omschreven is om welke gegevens het gaat; 
f. De verstrekking vereist of mogelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.  
g. Het vragen van toestemming blijft achterwege indien spoedzorg of -hulp buiten Wijkzorg moet 

worden ingeschakeld en de veiligheid of gezondheid van personen acuut in gevaar is. 
 

In alle gevallen verstrekt de professional alleen die (bijzondere) persoonsgegevens die noodzakelijk zijn 
voor de hulpvraag van betrokkene. 
 
2. De professional maakt van elke persoonsgegevensverstrekking of - vraag een melding in RIS 

Wijkzorg met de reden voor de verstrekking, zoals hiervoor in lid 1 vermeld. 
 
3. Betrokkene  kan de toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming is 

even gemakkelijk als het geven er van. Vanaf dat moment mogen dan geen persoonsgegevens 
gedeeld meer worden. Eerdere verwerking op basis van de daarvoor gegeven toestemming blijft 
in het dossier staan. 

 
 
Paragraaf 3: Rechten  van betrokkenen met betrekking tot hun 
persoonsgegevens 
 
Artikel 8 Informatieplicht van wijkzorgprofessionals 
 

1. Direct bij het eerste contact verstrekt de professional aan de betrokkene  mondeling en 
schriftelijk  de volgende informatie : 

a. dat hij gegevens over de betrokkene  verwerkt in RIS Wijkzorg, welke dat zijn en ook hoe 
lang ze bewaard zullen worden. ,  

b. dat hij, indien nodig voor de hulpvraag, alleen persoonsgegevens verstrekt aan derden die 
niet direct bij de hulp betrokken zijn met de toestemming van de betrokkene; 

c. informatie over procedures rondom Wijkzorg; 
d. informatie over de mogelijkheid van een second opinion, de mogelijkheid van de 

onafhankelijke cliëntondersteuner en de mogelijkheid van het aanleveren van een 
persoonlijk plan; 

e. de rechten  van de betrokkene  met betrekking tot zijn persoonsgegevens (zie artikel 9 tot 
en met 15 van dit reglement); 

f. informatie over de eigen bijdrage en het persoonsgebonden budget. 

                                                      
2 Zoals de huisarts. 
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Artikel 9 Rechten van betrokkenen3 
 
1.  Het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar  

wordt uitgeoefend door: 
- De wettelijk vertegenwoordiger(s) als de betrokkene nog geen twaalf jaar oud is; 
- De wettelijk vertegenwoordiger(s) en de betrokkene beiden als de betrokkene al wel twaalf 

maar nog geen zestien jaar oud is. Hierop geldt de uitzondering dat de betrokkene van 12 
jaar of ouder zelf inzage in zijn dossier mag krijgen zonder dat zijn wettelijk 
vertegenwoordiger(s) er bij is/zijn.  

- De betrokkene zelf vanaf zestien jaar. 
 

2.  Is betrokkene naar het oordeel van de klanthouder wilsonbekwaam, dan kan of kunnen zijn 
wettelijk vertegenwoordiger(s) namens hem optreden. Wilsonbekwaam betekent  dat de 
betrokkene, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of een psychische stoornis, niet in 
staat is tot het uitoefenen van zijn rechten en/of de gevolgen daarvan te overzien. 

 
3.  Een verzoek om inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar 

gericht aan een specifieke aanbieder, handelt deze  betreffende aanbieder af. 
 
Artikel 10 Recht op inzage  
 

1.  Iedere betrokkene heeft het recht om inzage in de door de verwerkingsverantwoordelijken over 
hem verwerkte persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast heeft betrokkene recht op de 
volgende informatie: 

 a. Wat de doelen zijn van de gegevensverwerking bij Wijkzorg 
 b. Welke categorieën persoonsgegevens Wijkzorg verwerkt 
 c. Wie de persoonsgegevens ontvangen 
 d. De bewaartermijn van de persoonsgegevens 
 e. Uitleg over welke rechten betrokkene heeft met betrekking tot zijn persoonsgegevens, inclusief 

het recht om een klacht in te dienen bij de gemeente hierover. 
 
2. Het recht op inzage betekent ook dat de betrokkene, als hij daarom vraagt, recht heeft op een 

afschrift (kopie) van de gegevens die hij mag inzien. Als betrokkene zijn verzoek digitaal indient en 
niet om een andere regeling verzoekt, dan wordt de informatie digitaal in een gangbare vorm aan 
betrokkene verstrekt. 
 

3.  De afhandeling van een verzoek om inzage in het dossier verloopt via de klanthouder. Deze 
informeert de verwerkingsverantwoordelijke van de andere betrokken partijen, die vervolgens 
zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van het verzoek.  
 

4.  De klanthouder biedt de betrokkene binnen vier weken inzage in en/of afschrift van de 
persoonsgegevens die over hem worden verwerkt, behalve als: 
- de privacy belangen van een derde daardoor kunnen worden geschaad 
- de taakuitoefening van Wijkzorg daardoor niet goed plaats kan vinden. 

 
 
Artikel 11 Recht op rectificatie  
 

1.  De betrokkene kan de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken persoonsgegevens te verbeteren 
of  aan te vullen, als deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet 
ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het 

                                                      
3 Er staan meer rechten van betrokkenen in de AVG. Echter, door de specifieke wettelijk vastgelegde taken en de grondslag algemeen 
belang zijn die extra rechten niet van toepassing voor de cliënten van Wijkzorg. 
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verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. 
 

2.  Betrokkene ontvangt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een schriftelijk 
gemotiveerde reactie door de klanthouder op zijn verzoek. Ook een weigering om in te gaan op 
het verzoek moet gemotiveerd worden gegeven. 
 

3.  De afhandeling van een verzoek over het gehele dossier verloopt via de klanthouder. Deze 
informeert de verwerkingsverantwoordelijken van de andere betrokken partijen, die vervolgens 
zelfstandig verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het verzoek in de dossiers die onder hun 
beheer zijn.  
 

 Als de betrokkene het niet eens is met de gegevens die over hem in het dossier zijn opgenomen, 
dan kan hij de klanthouder verzoeken om een eigen verklaring hierover aan het dossier toe te 
voegen. De klanthouder voldoet aan dit  verzoek .  
 

Artikel 12 Recht op gegevenswissing (‘ recht op vergetelheid’ ) 
 
 Een betrokkene  kan wissing van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens vragen van 

de gemeente en aanbieders van Wijkzorg als een van de volgende gevallen van toepassing is: 
 a. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 
 b. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of er is een andere wettelijke 

verplichting op basis waarvan de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens moet 
wissen. 
 

Artikel 13 Recht op beperking van de verwerking 
 

1.  De betrokkene heeft het recht om verwerkingsverantwoordelijken te verzoeken de gegevens die 
op hem betrekking hebben te beperken als er van een van de volgende situaties sprake is: 

 a. Betrokkene vecht de juistheid van de persoonsgegevens aan; 
 b. De verwerking is onrechtmatig en betrokkene zegt ik wil niet dat de gegevens gewist worden 

maar vraagt om een beperking van het gebruik er van door de verwerkingsverantwoordelijke; 
c. De verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar betrokkene ze nog 
wel nodig heeft ter onderbouwing van een rechtsvordering; 
d. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt (zie artikel 15) tegen de verwerking en is in afwachting 
van een antwoord van de verwerkingsverantwoordelijke. 
 

2.  Gedurende de tijd dat verwerkingsverantwoordelijke uitzoekt wat dan wel de juiste gegevens zijn, 
mogen er geen nieuwe gegevens worden verwerkt tenzij  
a. met toestemming van de betrokkene, of 
b. voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, of 
c. ter bescherming van de rechten van een ander. 

 
Artikel 14 Recht van overdraagbaarheid van gegevens (‘ dataportabiliteit’) 

  
Betrokkene heeft het recht op de hem/haar betreffende persoonsgegevens die hij/zij zelf aan de 
verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbare vorm als de verwerking berust op een overeenkomst zoals genoemd in de Wet 
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Dit zou kunnen voorkomen bij een aanbieder 
naar wie verwezen wordt. Dit geldt niet voor de persoonsgegevens in RIS Wijkzorg. 
 

Artikel 15 Recht van bezwaar 
 

1. De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om bezwaar tegen de verwerking van zijn 
persoonsgegevens in de systemen zoals nu gehanteerd binnen Wijkzorg (RIS Wijkzorg en Wmo-
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Ned)  in te dienen. In deze systemen worden de persoonsgegevens namelijk verwerkt op basis 
van het algemeen belang in de zin van een publiekrechtelijke taak. Daar waar aanbieders werken 
op basis van een andere wettelijke grondslag, met uitzondering van toestemming zoals vermeld 
in artikel 6 onder a AVG, bestaat dit recht op bezwaar niet.   

2. Als er recht is op bezwaar dan staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van 
persoonsgegevens, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die 
zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkene of die verband houden 
met het aanspannen van een rechtszaak. Verwerkingsverantwoordelijke zal deze 
belangenafweging moeten maken en moeten kunnen aantonen.  

3. Als persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek, of statistische 
doeleinden worden verwerkt, heeft betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen deze 
verwerking, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang. Ook dit 
laatste moet de verwerkingsverantwoordelijke kunnen aantonen.  

 
Artikel 16 Klachtrecht 
 

1.  Een betrokkene kan een klacht over de omgang met zijn gegevens door een persoon of partij 
indienen bij de betreffende partij of bij de gemeente Amsterdam, team klachten Sociaal.  
 

2.  Uitgangspunt voor klachten binnen Wijkzorg is dat klachten zo veel mogelijk worden afgehandeld 
op het niveau van de betrokken partij. De betrokken partij neemt de klacht in ontvangst en 
probeert de klacht als dat kan direct op te lossen door het gesprek aan te gaan met betrokkene. 
De afhandeling van de klacht verloopt, wanneer direct oplossen niet mogelijk is, volgens het 
proces zoals dat bij de partij of gemeente vastgelegd is. 

 
 
Paragraaf 4: Organisatorische en technische informatie en maatregelen 
 
 
Artikel 17 Verwerkingsverantwoordelijken 
 

1. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt in het kader 
van Wijkzorg is belegd bij de gezamenlijke partijen die Wijkzorg uitvoeren met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 5.1.1 en 5.1.2 van de Wmo 2015.  
 

2. De partijen die participeren in Wijkzorg zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door 
hun medewerkers worden verwerkt in het kader van Wijkzorg in hun eigen systemen. Alle partijen 
zijn daarbij afzonderlijk verantwoordelijk voor de programmatuur en informatiebeveiliging van 
hun eigen systemen.  
 

3. Het college van Burgemeester en Wethouders is in het kader van dit privacy protocol 
Verwerkingsverantwoordelijke voor het door de gemeente ingekochte systeem Wmo-Ned en RIS 
Wijkzorg en stuurt de leverancier, tevens verwerker in de zin van de Wet bescherming 
persoonsgegevens, aan zodat deze voldoet aan de organisatorische en technische wettelijk 
geldende vereisten met betrekking tot de informatiebeveiliging  passend bij het niveau waarop 
(bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt . 

 
4. De verwerkingsverantwoordelijken dragen zorg voor de naleving van dit protocol. Zij zijn ook 

verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkene. 

 

5. De verwerkingsverantwoordelijken treffen de nodige maatregelen zodat de persoonsgegevens die 
de klanthouders verwerken, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, 
juist en niet bovenmatig zijn. Dat betekent een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van 
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betrokkenen en de borging van juistheid, noodzaak en kwaliteit van de gegevens. 

 
 
Artikel 18 Grondslag 
 

1. Verwerking van persoonsgegevens binnen Wijkzorg is voor wat betreft artikel 6 van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming gebaseerd op ten minste één van de volgende gronden: 

a. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang (artikel 
6 lid 1 onder e AVG) die staan uitgewerkt in  artikel 2.3.2 en hoofdstuk 5.1 van de Wmo 2015 

b. de verwerking is noodzakelijk om de  vitale belangen van de betrokkene of een andere 
natuurlijke persoon te beschermen (artikel 6 lid 1 onder d AVG) (zoals een ernstig gevaar 
voor de gezondheid van betrokkene of van anderen of de vrees daar voor) 
 

2. Bij de verwerking van persoonsgegevens door de professional binnen Wijkzorg  wordt gelet op,  voor 
zo ver van toepassing: 

a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
b. de Uitvoeringswet AVG; 
c. de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ; 
d. de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst;  
e. de Beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers; 
f. Handreiking Bemoeizorg van KNMG, GGD Nederland en GGZ Nederland; 
g. de privacyreglementen van de ketenpartners. 

 
3.  Voor het verwijzen geldt dat de professional de informatie op de verwijzing (naam, adres, BSN 

nummer, naam, adres woonplaats van de wettelijk vertegenwoordiger indien aanwezig alsmede de 
soort wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder, voogd etc) en voorziening) ook verwerkt 
of laat verwerken in WMO-Ned, het systeem van de gemeente waarin de gemeente alle 
beschikkingen verwerkt waarvoor zij op grond van de wet verantwoordelijk voor is en op basis 
waarvan de gemeente de geleverde hulp vergoedt.. 

 

Artikel 19 Toegang tot het dossier in RIS Wijkzorg en Wmo-Ned 
 
1. De verwerkingsverantwoordelijke stelt per systeem een autorisatiebesluit vast en een proces om 

klanthouders te autoriseren. In het autorisatiebesluit staat wie toegang heeft tot welk systeem en 
daarin welke gegevens mag vastleggen of inzien. Dit autorisatiebesluit is bijgevoegd als bijlage II 
bij dit protocol. De systemen waar het hier om gaat zijn RIS-Wijkzorg en Wmo-Ned.  
 

2. Toegang tot de persoonsgegevens hebben uitsluitend diegenen die daartoe volgens het 
autorisatiebesluit gemachtigd zijn en de daarvoor noodzakelijke handelingen hebben verricht.  
 

3. De klanthouder heeft toegang tot de gegevens in RIS Wijkzorg, kan deze inzien en wijzigen, 
wijkzorgprofessionals toegang verlenen of deze intrekken met inachtneming van het bepaalde in 
dit protocol. 
 

4. De daartoe geautoriseerde ambtenaren van de bij Wijkzorg betrokken afdelingen hebben 
uitsluitend ten behoeve van het afgeven van beschikkingen en het beoordelen van facturen 
toegang tot RIS Wijkzorg en Wmo-Ned. De ambtenaren koppelen in RIS Wijkzorg terug wat ze 
gedaan hebben voor het maken van de beschikking. Zij hebben inzicht in de gegevens over de 
beschikking, dus over de voorziening, de resultaatgebieden, de geldigheid en de leverancier. 
Andere gegevens kunnen medewerkers van de backoffice niet zien.   
 

5. Toegang tot de verschillende systemen en tot de gegevens en mutaties van de gegevens wordt 
automatisch gelogd en vastgelegd in een logbestand. 
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Artikel 20 Geheimhouding 
 

Iedereen die kennis neemt van persoonsgegevens die zijn verwerkt als bedoeld in dit protocol, is 
verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij de wet of de werkwijze zoals uiteengezet in dit protocol 
anders bepaalt. 

 
 

Artikel 21 Beveiligen van persoonsgegevens 
 

1.  De verwerkingsverantwoordelijken als bedoeld in artikel 17 zien er op toe dat passende technische 
en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, enige vorm van onrechtmatige verwerking, ongeautoriseerde kennisneming en onnodige 
verzameling en verdere verwerking van gegevens, zoals vermeld in artikel 32 AVG.  

 
2.  De verwerkingsverantwoordelijken dragen zorg dat de verwerker de verplichtingen naleeft die op 

verwerkingsverantwoordelijken rusten ten aanzien van de beveiliging en op grond van lid 1 en zien 
toe op de naleving van die afspraken door de verwerker. 
 

3.   De voor de betrokken partijen geldende algemeen geaccepteerde autorisatie- en 
beveiligingsstandaarden en –normen dienen als uitgangspunt voor het vaststellen van de risico’s 
van de gegevensverwerking en passende maatregelen voor beveiliging. 

 
 
Artikel 22 Meldplicht datalekken 
 
1. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht ernstige datalekken te melden bij de autoriteit 

Persoonsgegevens en betrokkene(n) te informeren als een lek een risico inhoudt voor de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen.  

2. De verwerkingsverantwoordelijken richten intern een procedure in voor het omgaan met 
datalekken. Onderling maken zij afspraken over het melden van datalekken, het mededelen van 
de datalekken aan betrokkenen zoals vermeld in artikel 26 en artikel 34 AVG en hun verdere 
onderlinge aansprakelijkheden in het kader van de AVG.  

  

 
Artikel 23 Bewaartermijnen 
 

  De wettelijke bewaartermijn van de dossiers in RIS Wijkzorg is 15 jaar . De bewaartermijn van 
WMO-Ned is 15 jaar. Deze termijn begint te lopen direct na het laatste contact met betrokkene(n) 
dat heeft geleid tot het sluiten van het dossier. 

 
 
Artikel 24 Slotbepalingen 
 

1.  Dit protocol geldt voor de duur van de samenwerking van partijen in Wijkzorg, tenzij de aard en 
werkwijze van het programma wezenlijk wijzigt en het protocol niet langer betrekking heeft op of 
strookt met de door het programma uit te voeren werkzaamheden. 
 

2.  Het protocol is voorgelegd aan de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam ter advisering.  
 

3.  Het protocol kan door een ieder worden geraadpleegd op de internetsite van de gemeente 
Amsterdam onder Wijkzorg. 
 

4. Bij wijzigingen in wet- en regelgeving of in de werkwijze van Wijkzorg, zal voorliggend protocol 
aan de nieuwe situatie getoetst worden. Eventuele aanpassingen van het protocol worden vooraf 
met betrokken partijen besproken en zo nodig voorgelegd aan de Commissie Persoonsgegevens 
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Amsterdam  (CPA).  
 

6.  Als er strijdigheid is tussen dit protocol en de eigen gedragscodes, normen en standaarden van de 
partijen dan wordt in overleg getreden en in het uiterste geval vraagt de privacycoördinator 
Wijkzorg advies aan de CPA. 
 

5.  Dit protocol kan worden aangehaald als “Privacy Protocol Wijkzorg”. 
 
 
Artikel 25 Verwerkingenregister  
 

De verwerkingsverantwoordelijken nemen de verwerkingen genoemd in dit protocol op in hun 
verwerkingenregister indien voor hen relevant.  
 
 
 
Bijlagen behorende bij dit protocol: 
 
Bijlage I: Gegevensset RIS Wijkzorg 
Bijlage II: Autorisatiebesluiten RIS WZ, Wmo-Ned 
 
 
Bijlage I: Gegevensset RIS Wijkzorg 
 
 

Cliënt  Verplicht? 

Burger servicenummer X 

Naam: achternaam, voornaam X 

Geslacht: man, vrouw X 

Geboortedatum X 

Huisarts   

Klanthouder X 

Telefoon   

Mobiel   

Email   

Geen vaste woon-  of verblijfsplaats   

Adres X 

Correspondentieadres   

Bezoekadres   

Aanmelddatum X 

Medewerker aanmelding X 

Inkomsten   

Spreekt de cliënt Nederlands   

Oorspronkelijke hulpvraag binnen gekomen bij X 

Cliënt komt via X 

Beslissing op de hulpvraag X 

Aantekeningen   
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Netwerk    

Persoon/organisatie   

Soort Organisatie   

Naam: achternaam, voornaam   

Geslacht: man, vrouw   

Correspondentieadres   

Telefoon   

Mobiel   

Email   

BSN   

Geboortedatum   

Contactpersoon Ja/Nee   

Aard van de relatie   

Wettelijk vertegenwoordiger Ja/Nee   

Eventuele einddatum relatie   

BSN (als WVT)   

Soort relatie (als WVT)   

Toelichting   

Vraagverheldering en beoordeling    

Datum Intake X 

Medewerker X 

Aantal aanwezigen bij de intake   

Kinderen   

Partners   

Ouders   

Andere familieleden   

Buren   

Cliëntondersteuners Madi/Mee   

Cliëntondersteuners cliëntenorganisatie   

Datum ZRM X 

Medewerker ZRM X 

Zorgverzekering aanwezig   

Cognitief vermogen   

Opmerking bij cognitief vermogen   

Taal   

Opmerking bij Taal   

Verantwoordelijk voor kinderen   

Huisarts betrokken   

Vrijgesteld van arbeidsplicht Ja/Nee   

Bestemmingen buitenshuis bereiken   

Hulpmiddel X 

ZRM X 

Mantelzorgers met risico op overbelasting   
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Beslissing op hulpvraag X 

Aantekeningen   

Ondersteuningsplan   

Opsteller Plan X 

Evaluatiedatum ondersteuningsplan X 

Hoofddoel  X 

Naam doelstelling  X 

Omschrijving doelstelling X 

Doelstelling ‐ leefgebieden X 

Naam actiepunt X 

Soort Actiepunt X 

Naam voorziening X 

Acties ‐ startdatum X 

Acties ‐ einddatum X 

Acties ‐ status X 

Resultaatgebieden voorziening X 

Frequentie voorziening X 

Motivatie X 

Afsprakenoverzicht Hbh X 

Snapshots   

Ondersteuningsplan geaccepteerd? X 

Evaluaties   

Datum evaluatie X 

Klanthouder evaluatie X 

Hoofddoel  X 

ZRM X 

Resultaat/ bijgewerkt ondersteuningsplan X 

Toelichting X 

Zijn er acties die aangepast moeten worden? X 

Gesprekken   

Startdatum levering X 

Datum dit gesprek X 

Datum volgend gesprek   

Aanwezigen   

Reden gesprek   

Aard van het gesprek   

Is het nodig een ondersteuningsplan op te stellen X 

Aantekeningen X 

Verslag   

Datum   

Verslag door   

Naam cliënt   

Adres   
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Geslacht    

BSN   

Geboortedatum   

Gesprekken   

Aantekeningen X 

Afsluiten   

Datum afsluiting X 

Afsluiting door X 

Reden afsluiting X 

Opmerkingen X 

Versneld afsluiten   

Reden versneld afsluiten X 

Reden X 

Datum van overlijden X 

Afsluitdatum X 

Bijlage toevoegen   

Bijlage uploaden   

Verhuizing van de cliënt en/of overdracht naar ander 
wijkzorgnetwerk 

  

Nieuw Adres   

Nieuwe klanthouder   

 
 
 
Bijlage II: Autorisatiebesluiten RIS Wijkzorg, Wmo-Ned 
 
 

1. Klanthouder = de standaard gebruiker van de applicatie RIS wijkzorg. Het is een 
hulpverlener in dienst van een zorgverlener  die zorg aanvraagt voor de 
Amsterdammer in de applicatie RIS wijkzorg 

2. Teamleider = de leidinggevende van meerdere klanthouders die naast 
klanthouder ook de collega dossiers van de klanthouder kan inzien en bewerken. 

3. Superuser  = de medewerker van de organisatie die alle andere dossiers van 
zijn/haar organisatie kan zien en de user id's voor de organisatie kan aanvragen 
voor RIS Wijkzorg  

4. Functioneel Beheerder = de rol voor de functioneel beheerders van RIS Wijkzorg 
5. Medewerker WMO-Backoffice = medewerker van de Gemeente Amsterdam van 

de afdeling backoffice Zorg en Jeugd die een toegewezen voorziening moeten 
beschikken in de applicatie Ris Wijkzorg. Ze hebben alleen de mogelijkheid om 
de voorziening te beschikken. Zij mogen geen andere gegevens wijzigen, 
aanpassen, lezen.  

6. Indicatieorgaan  = de medewerker van het Indicatie Advies Bureau. Zij geven 
advies aan de gemeente voor het inzetten van zorg bij een Amsterdammer. Het 
indicatie Adviesbureau download de indicatieaanvraag van de klanthouder  in 
RIS Wijkzorg naar hun eigen systemen, waardoor de aanvraag status van de 
voorziening in RIS wijkzorg wordt aangepast. 

7. Raadpleger = is de medewerkers van de Gemeente Amsterdam in de rol van 
medewerker Sociaal Loket. Zij hebben toegang tot RIS Wijkzorg met alleen de 
mogelijkheid om te zoeken of iemand in de applicatie RIS wijkzorg aanwezig is. 
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Ze zien alleen de naw (naam adres woonplaats) gegevens van de 
Amsterdammer. 

8. Planner Werk en inkomen = heeft een beperkte toegang (zie artikel 19 van dit 
protocol) tot RIS Wijkzorg vanwege zijn/haar relatie met klantmanagers die wel 
tot de gemachtigde groepen behoren. Zij ondersteunen gemachtigden tot 
Wijkzorg in hun werk.  

9. Jongeren adviseur klantmanager werk (van Werk en Inkomen) = zie onder 8 (zie 
ook artikel 19 protocol). 

10. Klantmanager participatie of inkomen = heeft beperkte toegang tot RIS Wijkzorg 
vanwege het feit dat hij/zij klantmanager activering is. 

11. Klantmanager Escalatie Team Werk & Veiligheid Klantmanager Maatwerk 
Ontwikkelteam = idem onder 10. 

 
 


