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Inzet ICT voor veilige communicatie

Koppeling VeCoZo – GGK :
 Berichtenverkeer iJW
 Woonplaatsbeginsel
 Productcode
 Aanvang en einde zorg
 Declaraties / facturatie

GGK VeCoZo

Gemeenten/JGT’s Jeugdhulpaanbieders
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Gemeenten TWO Jeugdhulp 
Holland Rijnland

Toegang:
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Advies buitenregionale zorg

Structuur Jeugdhulp

Verantwoording

Input niet gecontracteerde zorg

Verwijzingen*

* Bij voorkeur gaan alle verwijzingen via JGT’s echter kunnen aanbieders ook naar elkaar doorverwijzen

Jeugdhulp-
aanbieders Ketenpartners
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Verwerken (AVG)

 Verantwoordelijkheid cliëntenadministratie berust bij gemeenten
 TWO Jeugdhulp Holland Rijnland is verwerker (AVG)
 Cliëntenadministratie:
 Zorgvorm / productcode > géén gezondheidsinformatie
 Inzet: duur en functieniveau
 NAW
 BSN

 Alleen bedoeld voor facturatie, monitoring en verantwoording
 Veilig mailen bij casuïstiek
 Voor andere doeleinden: specifiek toestemming van gemeenten
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Ketenpartners jeugdhulp

 Jeugd- en gezinsteams
 Veilig Thuis
 Raad voor de Kinderbescherming
 Jeugdbeschermingstafel
 Crisis interventie team
 Buitenregionale gemeenten en aanbieders
 Bureau Leerplicht
 Onderwijs
 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
 -
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Communicatie ketenpartners jeugdhulp

 Jeugd- en gezinsteams - Veilig mailen
 Raad voor de Kinderbescherming - CORV
 Jeugdbeschermingstafel - Veilig mailen
 Bureau Leerplicht - Veilig mailen
 Samenwerkingsverbanden p.o. - Geen casuïstiek

 Onderwijs…



7

Communicatie onderwijs - jeugdhulp

 Jeugdwet: in de hulpverlening is van 12-16 jaar zowel van de 
ouder(s) als de jongere toestemming nodig!

 Het beeld van het gebruik van veilige communicatie is wisselend:

 Toestemming jeugdige en/of ouders – via onderwijs / JGT / 
jeugdhulpaanbieder (toestemmingsformulieren – MDO)

 Gezamenlijke intake – onderwijs / jeugdhulpaanbieder
 Vanuit jeugdhulpaanbieders – veilig mailen 
 Vanuit onderwijs:
 Geen ‘herleidbare’ persoonsgegevens per mail
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Hoe verder?

Hoe gaat dit in praktijk bij scholen?

Nadia Demaret, Vrije school Widar
Delft
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Pauze (tot 14.40 uur)

► 14.40 – 15.30 uur sessieronde 3:
► Zaal 22: IBP aspecten bij digitale leermiddelen (André 

Poot
► Zaal 18: Beleidsaspecten beveiliging/infrastructuur 

(Chris Zintel & Bas Roset)
► Zaal 19: Actualiteiten IBP (Job Vos)

Tip: vul tijdens de 
pauze de Monitor IBP in:
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