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Zaanstreek 

Snoor, breg en skeee 
Een stukje uit zon. Nog steeds actueel, heb maar 
erreg! 
Der zel in de kommende jare veul 'ebouwd worre 
moete veur et spoor, de skeepvaart en et wegver-
keer in ons Zaantje. 

Et is nag puur zo'n poepetoer om de keus te 
make hoen oplossingk et beste is veur Zedaik bai 
et spoor en Worremerveer bai de Zaanbreg, die al 
120 jaar op deuze plek lait. 

Der wordt nag stees puur over 'eklasseneerd, 
maar et is ok gien koppie om de joiste menier te 
vinde. Wordt et strakkies een Lassie-breg en een 
ADM-tunnel? 
Heb maar erreg: let maar op. 
Poepetoer: het is een zware opgave. 
Klassenere: praten, redeneren (combinatie van 
kletseniklesse en redeneren?). 
Et is gien koppie: het is geen kleinigheid. 

Wel fietsvlakkej 
in Rustenburg 
Zaandam De gemeente Zaans 
gaat 'op korte termijn' fietsvlak] 
aanbrengen in Rustenburg 
binnen fietsen moeten staan. 
hoopt de gemeente de vele ro 
zwervende fietsen in de straat te 
strijden. Gisteren stond in d 
krant dat de vlakken pas aan 
bracht kunnen worden wanneei 
verbouwing van de C&A is volto( 

Kleidoiffie 	 Marie Kleij uit Westzaan wil de Zaanse taal levend houden.Daartoe belicht ze enkele woorden en uitdrukkingen. 

Privacy-risico's rond 'één gezin, één regisseur, één aanpak' 

'Leest iedereen dat je borderliner bent? 9 

Willemien Schenkeveld 
w.schenkeveld@hdcmedia.n1 

 

'Wil je dat iedereen weet dat je vader in de bak zit?' De personen op deze foto hebben niet met het verhaal te maken. 

Zaanstad „Hoe gaat de gemeente 
straks om met de privacy van ieder-
een die zorg of hulp nodig heeft?", 
wil een lezer weten. „Gaan ze alles 
wat ze over mij weten in één dos-
sier stoppen? En mogen ambtena-
ren, wijkteams en hulpverleners 
daar zomaar in kijken?" 
Op 1 januari krijgen de gemeenten 
er allerlei zorgtaken bij. Daardoor 
komen ze veel meer te weten over 
de problemen die binnen huishou-
dens spelen. Kennis die ze boven-
dien gaan delen met allerlei zorg-
organisaties. Dat brengt dus de 
nodige privacy-risico's met zich 
mee. 
„Wil je dat allerlei ambtenaren 
zomaar kunnen lezen dat je bor-
derliner bent? En hoeveel mensen 
wil je dat er weten dat je vader in 
de bak zit?" Volgens Erik Gerrit-
sen, directeur van Jeugdbescher-
ming Regio Amsterdam, is privacy 
terecht een hot item. Critici zijn 
volgens hem ook bang dat gemeen-
ten misbruik gaan maken van de 
extra kennis die ze straks hebben. 
„Sommige cliëntenorganisaties 
zeggen: straks gaat een gemeente 
dreigen om mensen op hun uitke-
ring te korten als ze hun kind niet 
opvoeden zoals de gemeente wil. 
Die angst lijkt mij trouwens niet 
reëel. De overheid kan niet zomaar 
een sanctie uit het ene domein op 
een heel ander gebied toepassen. 
Een rechter zal dat nooit pikken." 
Als het om privacy gaat, geldt in 
Nederland de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Die stelt dat 
privacygevoelige gegevens in prin-
cipe niet zonder toestemming 
mogen worden verzameld en uit-
gewisseld. En daar houdt Zaanstad 
zich aan, belooft de gemeente. „Als 
een inwoner bij het sociale wijk-
team langskomt met een hulp- 
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vraag, worden de daarvoor beno-
digde gegevens altijd in overleg 
met en met toestemming van de 
inwoner verzameld. Die gegevens 
komen in een dossier. De inwoner 
mag altijd zijn of haar eigen dos-
sier inzien. 
En als hij of zij vindt dat gegevens 
niet juist zijn, of ten onrechte in 
het dossier opgenomen, mag hij of 

b1.3■ 
	

C111 	 el,• 	 onn 

Lfen 	 140 

fof.e. 

1144 	 , 

fheaf 

ff, 

zij dit laten wijzigen." Maar wat 
gebeurt er vervolgens met dat 
dossier? Daarin wordt immers het 
'hele hebben en houden' van men-
sen verzameld, over hun financiën, 
hun gezondheid en hoe het binnen 
hun gezin loopt. Het idee is im-
mers om een veel meer gestroom-
lijnde hulpverlening te ontwikke-
len, volgens het motto 'één gezin, 
één regisseur, één aanpak'. Maar 
mag dan iedereen zomaar alles 
weten? 
Nee, zegt Zaanstad. De gemeente 
gaat hiervoor werken met een 
computersysteem Mens Centraal, 
dat mede door de VNG is ontwik-
keld. „Dit bevat allerlei schotten 
tussen de informatie. Muurtjes die 
de gegevens goed afschermen", 
zegt voorlichter Sebastiaan Hoek. 
Alleen wie toegang heeft tot een 
bepaald deel van het dossier, kan 
daarin kijken. Bij een wijkteam is 
dat alleen de 'regisseur' — het team-
lid dat de zorg voor een bewoner of 
gezin coórdineert. En die kan bo-
vendien alleen de informatie in-
zien die voor het wijkteam is be-
stemd. 
Andere zorgorganisaties mogen 
ook alleen 'hun' deel van de infor-
matie zien. En alleen onder bepaal-
de omstandigheden. Zaanstad gaat 
hierover voor i januari convenan-
ten sluiten met de organisaties die 

Bestuursvoorzitter Erik Gerritsen van 
Jeugdbescherming Regio Amster- 
dam. 	 FOTO JEUGDBESCHERMING 

op Mens Centraal zullen worden 
aangesloten, zoals de GGD, de 
thuiszorgorganisaties, Jeugdbe-
scherming enzovoort. 
Voorop staat dat toestemming van 
de betrokkene is vereist. jeugdbe-
schermingdirecteur Erik Gerritsen: 
„De ervaring leert dat de grote 
meerderheid van de mensen die 
geeft, ze willen geholpen worden. 
Zo nee, dan mag het soms toch, 
bijvoorbeeld om een kind te be-
schermen. Hoe dan ook, moet 
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informatieverstrekking volgens 
wet altijd minimaal zijn. „En da 
kan. Het is niet nodig om te wet 
waaróm vader in de bak zit, allel 
hoe lang hij nog weg is. Je hoeft 
niet te weten waarom iemand 
onder psychiatrische behandelin 
is, alleen of hij een gevaar is voo 
zijn omgeving. En je kunt cases 
ook anoniem bespreken." 
Ook Oostzaan en Wormerland z 
aangesloten bij Mens Centraal ei 
gaan de komende tijd werken aa 
protocollen en convenanten. Hel 
denkwerk vindt plaats samen m 
andere gemeenten in de regio 
Zaanstreek-Waterland. „Maar 
uiteindelijk stelt iedere gemeen1 
zijn eigen beleid vast', zegt voor 
lichter Ramses de Vries. 

11114 	 tVAOVH f 	 Off If 	 S1,1135 

Calof Utv*ff 

.4.11>122(.0.0.70x..,111o1. nuffw,f 

In Mens Centraal verzamelt Zaanstad straks allerlei gegevens over inwoners 
van de gemeente. 
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