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Intentieovereenkomst pilot Stedelijk Integraal Team 
(2020-2021) 

 
 
 
De ondergetekenden: 
1. Gemeente Lelystad (de Gemeente), publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en 
kantoorhoudend aan Stadhuisplein 2 te Lelystad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
wethouder P.E. den Os, hierna te noemen ‘de Gemeente’; en 
 
2. GGD Flevoland, gevestigd te Lelystad en kantoorhoudend te Noorderwagenstraat 2, 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M. Vluggen, Directeur; en 
 
3. Stichting GGz centraal, resultaatverantwoordelijke eenheid Flevoland, gevestigd te 
Lelystad en kantoorhoudend te Gordiaandreef 91, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de heer F.J. Liefferink, Directeur Bedrijfsvoering; en 
 
4. Welzijn Lelystad, gevestigd te Lelystad en kantoorhoudend te Schans 1909, 8231 KM , 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Dekker, Directeur- Bestuurder; en 
 
5. Woonzorg Flevoland, gevestigd te Lelystad en kantoorhoudend te Meent 12, 8224 BP , 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Bos, Raad van bestuur; en 
 
6. Kwintes gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te Laan van Vollenhoven 3213, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd namens de Raad van Bestuur, de heer P. Visscher, 
Zorgmanager; en 
 
7. Woonstichting Centrada gevestigd te Lelystad en kantoorhoudend aan de Wigstraat 18 te 
Lelystad, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw M.K. Visser, Directeur-
bestuurder; en 
 
8. de Korpschef van politie, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw G. van 
Leeuwen, WND politiechef Midden-Nederland; 
hierna afzonderlijk te noemen ‘Partij’ en gezamenlijk, inclusief gemeente, te noemen 
‘Partijen’, 
 
 
Overwegende dat: 

 het bieden van kwalitatief goede zorg en maatschappelijke ondersteuning het 
waarborgen van de hoogst haalbare mate van maatschappelijke participatie in de 
samenleving van inwoners van Lelystad met complexe psychosociale problematiek 
effectiever wordt als interventies op elkaar zijn afgestemd en gericht zijn op de 
inwoner en diens omgeving; 

 er behoefte is om, naast bestaande initiatieven van de Partijen, de samenwerking 
structureel vorm te geven waardoor de ketensamenwerking tussen de Partijen wordt 
verstevigd;  

 Partijen besluiten de samenwerking aan te gaan waarbij zij, vanuit ieders eigen 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zorgdragen voor een integrale 
aanpak rond personen met complexe psychosociale problematiek; 
 

 de samenwerking verkennend van aard is en wordt vormgegeven middels een pilot 
gedurende de periode januari 2020 tot januari 2021 in het Stedelijk Integraal Team;  
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 professionals die deelnemen aan het Stedelijk Integraal Team, alleen de 
noodzakelijke persoonsinformatie uit de organisatie met het Stedelijk Integraal Team 
delen, welke bijdraagt aan het voorkomen van escalatie, het bevorderen van de 
maatschappelijke participatie en het verlenen van kwalitatief goede zorg; 

 de pilot verheldering moet bieden op welke manier het Stedelijk Integraal Team 
bijdraagt aan de optimalisatie van de samenwerking tussen Partijen en hoe deze 
samenwerking zich verhoudt tot bestaande escalatie- en overlegvormen in Lelystad; 

 uit de pilot moet blijken welke noodzakelijke informatie er tussen Partijen moet 
worden uitgewisseld en hoe de samenwerking het beste kan worden vormgegeven 
om te komen tot een integrale aanpak en welk Informatiesysteem hiervoor het meest 
passend is; 

 hierbij het uitgangspunt is dat er geen dossier wordt aangemaakt door het Stedelijk 
Integraal Team, maar alleen de afspraken rond de samenwerking betreffende de 
Betrokkene worden bijgehouden; 

 de afspraken rondom de verwerking (waaronder uitwisseling) van Bijzondere 
Persoonsgegevens zijn uitgewerkt in het Privacy Protocol (bijlage 1) en een 
onlosmakelijk onderdeel zijn van deze intentieovereenkomst; 

 het bijgevoegde projectplan, stappenplan en werkafspraken ter informatie zijn 
bijgevoegd.  
 

 
Definities 
AVG:   de Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
 
Betrokkene:   een inwoner van de gemeente Lelystad die in aanraking is gekomen    
                met, zorg en ondersteuning ontvangt van of huurt bij een van de        
           betrokken Partijen; 
 
Bijzondere    
Persoonsgegevens:  een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een   
    persoon kan worden geïdentificeerd. Bijzondere persoonsgegevens  
      zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands  
    privacy ernstig kan beïnvloeden; 
 
Casuïstiek Overleg: twee wekelijks overleg van het Stedelijk Integraal Team, waarbij    
     ingebrachte casuïstiek vanuit de betrokken Partijen wordt  
     doorgenomen (zie bijlagen Stappenplan inbrengen casuïstiek en  
     Werkafspraken); 
 
Complexe Psycho-   
sociale Problematiek: problemen met het geestelijk vermogen en-of de sociale vaardigheden  
    die nodig zijn om goed te kunnen omgaan met mensen en   
      verschillende omstandigheden in het leven. Hieraan kan een  
      psychiatrische aandoening ten grondslag liggen, maar dit is niet  
     voorwaardelijk. Indien de problematiek dermate ingrijpend is en impact  
     heeft op verschillende levensgebieden, is er sprake van Complexe  
     Psychosociale Problematiek;  
 
Derden:   Professionele partij die geen onderdeel is van de    
     Intentieovereenkomst, maar wel betrokken is bij de Betrokkenen.  
 
Integrale Aanpak: Professionals werken met elkaar samen en stemmen processen,  
    werkwijze en expertise op elkaar af om tot een gezamenlijk plan voor  



3 
 

                           
 
 

     de inwoner te  komen; 
 
Persoons Gerichte   
Aanpak:  geregisseerd geheel van interventies gericht op het gedrag van de  
     inwoner met het doel dit gedrag zodanig te beïnvloeden dat hij niet  
     langer de openbare orde verstoort en/of de eigen veiligheid of die van  
     anderen bedreigt en dat zich zo nodig ook richt op andere leden van  
    het systeem; 
 
Privacy Protocol:  document waarin is vastgesteld welke informatie er wordt verwerkt,  
    waar deze wordt opgeslagen en op welke grondslagen informatie wordt  
    gedeeld; 
 
Professional(s): medewerkers die werkzaam zijn bij de betrokken Partijen en de  
    Partijen vertegenwoordigen binnen het Stedelijk Integraal Team;  
 
Projectplan:  document waarin de doelstelling, aansturing, bijsturing en de  
    evaluatiepunten van de pilot Stedelijk Integraal Team staat  
    beschreven;  
 
Stappenplan Inbreng   
Casuïstiek:   schema waarin wordt weergegeven welke stappen de inbrenger moet  

   doorlopen om een casus aan te melden, zodat er niet voorbij wordt  
  gegaan aan de regie en de privacy van de inwoner. 

 
Stedelijk Integraal 
Team:   een netwerk van Professionals van de verschillende Partijen, welke  

  allen werkzaam zijn in Lelystad en zijn betrokken bij de inwoners vanuit  
  hun eigen expertise en organisatiedoelstelling.  

 
Stuurgroep:  managers van de Partijen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de  

 aansturing en uitvoering van het Stedelijk Integraal Team;  
 
Verwerker:  een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een  

 dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de                          
 verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt; 

 
Verwerkings-  
verantwoordelijke:  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 persoonsgegevens  
  vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze  
  Verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht is vastgesteld, kan  
  daarin reeds zijn bepaald wie de Verwerkingsverantwoordelijke is of  
  volgens welke criteria deze wordt aangewezen (artikel 4 lid 7 AVG);  

 
Werkafspraken: In de werkafspraken staat beschreven op welke manier het Stedelijk  

Integraal Team samenwerkt en informatie deelt.  
 
 
 
Artikel 1. Doel van de pilot 
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Gedurende een periode van 12 maanden (januari 2020 tot januari 2021) wordt uitvoering 
gegeven aan de pilot Stedelijk Integraal Team, met de volgende doelstellingen: 
1. Eerder komen tot passende oplossingen voor complexe casuïstiek in de wijk. 
2. Creëren van overzicht en het monitoren van de voortgang. 
3. Verbeteren ketensamenwerking in de wijk en het creëren van lerend vermogen. 
 
Artikel 2. Doel van het Stedelijk Integraal Team 
Het Stedelijk Integraal Team is een netwerk van Professionals van de verschillende Partijen. 
Deze professionals zijn allen werkzaam in Lelystad en zijn betrokken bij de inwoners vanuit 
hun eigen expertise, organisatiedoelstelling, taken en verantwoordelijkheden. Het Stedelijk 
Integraal Team functioneert als een opschalingsmodel, wanneer een casus te complex is 
waardoor deze in de reguliere route dreigt vast te lopen. Het doel van het Stedelijk Integraal 
Team is om op een adequate manier deze complexe casuïstiek tot een goede oplossing te 
brengen, dat wil zeggen: 
1. eerder komen tot passende oplossingen voor complexe casuïstiek van inwoners in de  
            wijk; 
2. bestrijden van eventuele overlast voor anderen; 
3. creëren van overzicht en monitoring van de voortgang van de Integrale Aanpak;  
4. de mogelijkheid tot opschalen naar Persoon Gerichte Aanpak (PGA) of gemeente; 
5. verbeteren ketensamenwerking in de wijk en het creëren van lerend vermogen. 
Om bovenstaande doelen te bereiken, wordt de integrale samenwerking, de inzet van 
Partijen en de werkafspraken ten behoeve van het Stedelijk Integraal Team in deze 
overeenkomst vastgelegd.  
 
 Artikel 3. Taken Stedelijk Integraal team 
Het uitgangspunt is komen tot een Integrale Aanpak, passend binnen de mogelijkheden die 
er zijn vanuit verschillende wetten en organisatieopdrachten. De Professionals van het 
Stedelijk Integraal Team leveren maatwerkoplossingen specifiek passend bij Complexe 
Psychosociale Casuïstiek, wanneer door een van de Partijen geconstateerd wordt dat de 
huidige aanpak waarbij samenwerking met de inwoner en betrokken Partijen onvoldoende tot 
stand komt en/of er een reëel risico is op escalatie. Afhankelijk van de casuïstiek en de vraag 
van de inbrenger kan het Stedelijk Integraal Team onderstaande rollen vervullen: 
- advies geven aan de inbrenger 
- ondersteunen als procescoördinator  
- opschalen naar de gemeente, PGA, Top X, Pilot Verward en Gevaarlijk, bemoeizorg 
 
Het Stedelijk Integraal Team wordt gedurende pilot ondersteund door de projectleider. De 
projectleider is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de gemaakt afspraken en 
monitoren van de voortgang.  
 
Artikel 4. Doelgroep 
Het Stedelijk Integraal Team richt zich op inwoners van Lelystad met Complexe 
Psychosociale Problematiek, waarop ten minste twee van onderstaande criteria van 
toepassing zijn:  

 zorgen zijn op meerdere levensgebieden  
 meerdere Partijen betrokken zijn 
 escalatie/ernstige achteruitgang of teloorgang dreigt  
 de huidige aanpak vanuit een of meerdere van de betrokken Partijen onvoldoende  

vorm krijgt 
 

 Specifieke doelgroepen: 
Inwoners die na uitstroom van beschermd wonen, maatschappelijke opvang of  
 klinische opname, zelfstandig gaan wonen in de wijk. Professionals van het Stedelijk  
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 Integraal Team worden hierover met toestemming van de inwoner geïnformeerd  
 en ontwikkelen met de inwoner een steunstructuur en signaleringsnetwerk in de wijk. 
 

Het Stedelijk Integraal Team is niet de plek waar casuïstiek kan worden ingebracht waarbij er 
sprake is van een crisissituatie of van huiselijk geweld/ kindermishandeling. 
 
Artikel 5. Verantwoordelijkheden 

 De gemeente Lelystad is als regiegemeente verantwoordelijk voor het (mede) 
realiseren van een adequaat en vraaggericht voorzieningenniveau.  De gemeente 
faciliteert de pilot Stedelijk Integraal Team, door de bekostiging van de projectleider. 

 De GGD Flevoland is verantwoordelijke voor de uitvoering van het OGGz beleid van 
de gemeente.  

 GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg en 
is verantwoordelijk voor het behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met 
(ernstige) psychische problemen. 

 Welzijn Lelystad is als Sociaal Wijkteam verantwoordelijk voor de toegang van 
inwoners met een hulpvraag naar formele en informele zorg en ondersteuning (WMO 
en Jeugdhulp).  

 Kwintes en Woonzorg Flevoland dragen zorg voor Ondersteuning Thuis vanuit de 
WMO. Als hoofdaannemers zijn zij verantwoordelijk voor het bieden van 
ondersteuning en begeleiding aan inwoners met lichtere en zwaardere problematiek. 

 Centrada is verantwoordelijk voor het bieden van sociale huisvesting voor onder 
meer kwetsbare inwoners en het tijdig signaleren en melden van woonproblematiek. 

 Politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en het verlenen 
van hulp aan hen die deze behoeven, waaronder het tijdig signaleren en melden van 
zorg en overlast. 

 
Artikel 6. Overlegstructuur Stedelijk Integraal Team 
Het Stedelijk Integraal Team kent de volgende structuur: 
a.  Stedelijk integraal team; 
b.  Stuurgroep; 
c.  Projectleider. 
 
ad. a. Het Stedelijk Integraal Team heeft elke twee weken Casuïstiek Overleg. Tijdens dit 
overleg wordt nieuwe casuïstiek van de Partijen ingebracht en wordt de lopende casuïstiek 
doorgenomen (zie bijlage Stappenplan inbrengen casuïstiek en Werkafspraken). 
Uitgangspunt is dat de inwoner geïnformeerd is over de samenwerking en informatiedeling 
door de Partijen en hier toestemming voor heeft gegeven (zie Privacy Protocol) waarbij voor 
de politie geldt dat toestemming vragen niet nodig is. Het college van B&W gemeente 
Lelystad maakt geen deel uit van het Stedelijk Integraal Team. De afgevaardigden van 
Partijen hebben het mandaat vanuit de organisatie om op operationeel niveau besluiten te 
nemen over de behandeling van een casus. In het Casuïstiek Overleg worden in 
gezamenlijkheid afspraken gemaakt. De vergaderingen van het Casuïstiek Overleg zijn niet 
openbaar. Informatieverstrekking aan Derden omtrent hetgeen wordt besproken in het 
Casuïstiek Overleg vindt slechts plaats conform de intentieovereenkomst, het Privacy 
Protocol, binnen de voor Partijen geldende wettelijke kaders en slechts na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Partij, die de betreffende informatie oorspronkelijk aan het 
samenwerkingsverband heeft verstrekt. 
ad. b. De Stuurgroep heeft elke twee maanden overleg. Aan dit overleg nemen de managers 
van de Partijen deel. Ook de betrokken ambtenaar van de gemeente Lelystad zal als 
facilitator van de pilot en als belanghebbende bij een goed werkende zorgketen voor 
inwoners van de gemeente Lelystad, aanwezig zijn bij dit Stuurgroepoverleg. De Stuurgroep 
heeft als taak om te acteren op de signalen van het Stedelijk Integraal Team, op basis van 
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de evaluatiepunten zoals beschreven in het projectplan. Dit betreffen signalen op macro 
niveau (wat is er nodig in de stad, wat zijn de knelpunten) of signalen over de samenwerking. 
Indien er wijzigingen dienen te worden aangebracht aan de intentieovereenkomst en/of de 
bijlagen verloopt dat via de Stuurgroep.  
ad. c. Het overleg Stedelijk Integraal Team en het Stuurgroep overleg wordt voorbereid en 
voorgezeten door de projectleider. De projectleider is zowel verantwoordelijk voor de 
monitoring van voortgang van de pilot, als de voortgang van de behandelde casuïstiek. De 
projectleider is wordt ingehuurd door Kwintes.  
 
Artikel 7. Uitwisseling van informatie 

 Partijen voorzien elkaar van alle noodzakelijke informatie voor het behalen van de 
doelstellingen van het Stedelijk Integraal Team zoals beschreven in artikel 2 en het 
uitvoeren van hun respectievelijke taken zoals beschreven in deze overeenkomst, 
voor zover mogelijk binnen de voor Partijen geldende wet- en regelgeving.  

 Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan de 
Partijen van het Stedelijk Integraal Team. Verder gebruik van die informatie geschiedt 
onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van Partijen, slechts voor zover volgens 
geldende wet- en regelgeving is geoorloofd. 

 Partijen behouden hun eigen bevoegdheden met betrekking tot de in het Stedelijk 
Integraal Team besproken casuïstiek. Afzonderlijk optreden op basis van eigen 
informatie blijft door samenwerking in het Stedelijk Integraal Team onverlet. 
Desalniettemin streven Partijen naar een zo gezamenlijk mogelijke behandeling van 
een casus waar noodzakelijk voor het bewerkstelligen van de doelstelling van het 
Stedelijk Integraal Team. De behandelinhoudelijke professionals zijn gebonden aan 
het medisch beroepsgeheim en zullen dit enkel binnen de kaders van het medisch 
beroepsgeheim doorbreken. 
 

Artikel 8.  Afspraken intentieovereenkomst  
De Partijen die de intentieovereenkomst pilot Stedelijk Integraal Team met elkaar aangaan 
nemen in acht dat de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze pilot 
plaatsvindt voor zover dit noodzakelijk is voor het beoogde doel van deze overeenkomst, 
hiervoor vanuit de eigen organisatie een wettelijke grondslag aanwezig is en er niet meer 
persoonsgegevens worden verwerkt dan nodig is om het doel te bereiken.  Er is geen 
wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens in het kader van deze samenwerking.  
Partijen: 

 Stellen zich proactief op, zoeken actief naar afstemming en tonen zich bereid om in 
partnerschap de grenzen van hun reguliere takenpakket op te zoeken, zodat er een 
Integrale Aanpak ontstaat; 

 Verbinden zich om voor inwoners met Complexe Psychosociale Problematiek samen 
te werken en de keten op verschillende niveaus goed sluitend te maken;  

 Dragen een Professional aan als deelnemer van het Stedelijk Integraal Team, welke 
mandaat heeft om namens de betreffende Partij te handelen binnen de kaders van de 
AVG, en vanuit de voor de Partijen geldende Wettelijke kaders;  

 Zijn bereid om deelname aan het Stedelijk Integraal Team te financieren uit eigen 
middelen, gedurende de pilotperiode van één jaar; 

 Streven ernaar de werkzaamheden van de organisaties betrokken bij het Stedelijk 
Integraal Team op efficiënte en effectieve wijze op elkaar aan te laten sluiten. Om dit 
goed te kunnen doen is het nodig en gewenst onderling informatie aangaande 
inwoners uit te wisselen, structureel en incidenteel. Partijen committeren zich aan de 
afspraken rond privacy en het uitwisselen van gegevens, zoals beschreven in bijlage 
1. Privacy protocol; 
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 Committeren zich aan het Projectplan, Stappenplan Inbrengen Casuïstiek en de 
Werkafspraken, zoals beschreven in bijlage 2, 3 en 4, met in achtneming van de 
tijdens de pilot tussen de Partijen afgesproken bijstellingen. 

 
Artikel 9. Geheimhouding 

 Partijen nemen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en ongeacht de duur 
van deze intentieovereenkomst strikte geheimhouding in acht over elkaars 
organisatie, over informatie die ten behoeve van de uitvoering van deze 
overeenkomst bij en/of tussen Partijen bekend wordt en vertrouwelijk is, dan wel 
waarvan mag worden aangenomen dat deze vertrouwelijk is, dan wel 
persoonsgegevens die worden uitgewisseld, alsmede over al hetgeen waarvan 
redelijkerwijs is aan te nemen dat bekendmaking daarvan de belangen van de andere 
Partijen, het privacybelang van de betreffende burger(s) of het algemene 
maatschappelijk belang zou schaden, voor zover deze informatie niet al openbare 
informatie betreft als gevolg van openbaarmaking door één of meer der Partijen, dan 
wel anderszins bekend is geworden bij het publiek, behoudens wettelijke 
verplichtingen en hetgeen is bepaald in deze overeenkomst onder het kopje 
‘overlegstructuur’ onder a. en bij ‘uitwisseling van informatie’. 

 Partijen staan ervoor in dat hun personeel bekend is met de in dit artikel vastgestelde 
verplichting en de naleving hiervan nakomen. 

 Partijen nemen ieder voor zich adequate technische en organisatorische maatregelen 
om informatie te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder 
ten minste het bewaren, verstrekken, verzenden en archiveren van informatie. Voor 
informatiebeveiliging van het Stedelijk Integraal Team is zorg gedragen door 
Gemeente Lelystad. 

 
Artikel 10. Aansprakelijkheid 

 Partijen zetten zich in voor een goede uitvoering van het bepaalde in deze 
intentieovereenkomst en zullen zich houden aan de dienaangaande in deze 
intentieovereenkomst gemaakte afspraken. 

 Partijen zijn enkel aansprakelijk voor het eigen handelen ten aanzien van aanspraken 
van Derden (onder Derden tevens begrepen Betrokkenen) op schadevergoeding op 
grond van directe of indirecte schade, administratieve boetes of andere aanspraken 
van Derden in geval van toerekenbare tekortkoming door de aangesproken Partij in 
de nakoming van het bepaalde in deze intentieovereenkomst. 

 Wanneer meerdere Verwerkingsverantwoordelijken of Verwerkers bij dezelfde 
Verwerking betrokken zijn, en verantwoordelijk zijn voor schade die door die 
Verwerking is veroorzaakt, wordt elke Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker 
voor de gehele schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de 
betrokkene daadwerkelijk wordt vergoed. 

 Een Verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade die door Verwerking is 
veroorzaakt wanneer bij de Verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot 
Verwerkers gerichte verplichtingen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming of buiten, dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van 
de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld. 

 Onverminderd het gestelde in de vorige alinea kan iedere 
Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker die de volledige vergoeding heeft betaald 
vervolgens bij de andere Verwerkingsverantwoordelijken of Verwerkers die bij 
dezelfde Verwerking betrokken zijn, het deel van de schadevergoeding verhalen dat 
overeenkomt met hun deel van de aansprakelijkheid voor de schade. Een 
Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker kan door andere 
Verwerkingsverantwoordelijken of Verwerkers worden vrijgesteld van onderlinge 
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betaling van schadevergoeding indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze 
verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit. 

 De klachtenregelingen van de afzonderlijke Partijen zijn van kracht.  
 

Artikel 11. Naleving, evaluatie en wijziging van de intentieovereenkomst 
 Partijen spreken elkaar aan op naleving van deze intentieovereenkomst; 
 De Stuurgroep kan bij het herhaaldelijk niet naleven van de intentieovereenkomst, de 

overeenkomst met een betreffende Partij ontbinden;  
 De Stuurgroep kan besluiten andere partijen te laten toetreden tot deze 

overeenkomst waarbij de toe te treden organisatie zich schriftelijk dient te 
committeren aan deze overeenkomst en bijlagen. Voordat de stuurgroep hiertoe 
overgaat, zal aan de Politiechef eenheid Midden-Nederland schriftelijke toestemming 
voor de toetreding worden gevraagd; 

 Partijen kunnen deze intentieovereenkomst enkel aanvullen of wijzigen of nadere 
afspraken maken ter uitvoering van en in aanvulling op de intentieovereenkomst door 
middel van een door ieder van de Partijen ondertekende en gedagtekende acte; 

 Iedere Partij kan besluiten medewerking aan deze Intentieovereenkomst te 
beëindigen. Hiervan wordt schriftelijk melding gedaan bij de projectleider; 

 De intentieovereenkomst wordt meegenomen als onderwerp van de halfjaarlijkse 
evaluatie gedurende de pilot (zie bijlage 2 voor evaluatiecriteria);  

 Deze intentieovereenkomst treedt in werking op 22 januari 2020 en eindigt op 22 
januari 2021; 

 Op deze intentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
Bijlagen: 

1. Privacy Protocol 
2. Projectplan Stedelijk Integraal Team 
3. Stappenplan Inbrengen Casuïstiek 
4. Werkafspraken Stedelijk Integraal Team 
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Aldus overeengekomen te Lelystad op 22 januari 2020 
 
 
Gemeente Lelystad,  in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  
P.E. den Os, Wethouder  
 
 
 
GGD Flevoland, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  
M. Vluggen, Directeur 
 
 
 
GGZ Centraal, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  
F.J. Liefferink, Directeur Bedrijfsvoering RVZe Flevoland 
 
 
 
Welzijn Lelystad, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  
J. Dekker, Directeur 
 
 
 
Woonzorg Flevoland, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  
R. Smit, Manager Ondersteuning Thuis 
 
 
 
Kwintes, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordig door:  
P. Visscher, Zorgmanager 
 
 
 
Centrada, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordig door:  
M.K. Visser, Directeur-bestuurder 
 
 
 
Politie, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordig door:  
C. Lamens, WND politiechef Midden-Nederland 
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BIJLAGE 1: PRIVACY PROTOCOL 
 
In dit privacy protocol wordt onder meer opgenomen op welke wijze het Informatiesysteem 
van het Stedelijk Integraal Team zal worden gebruikt en wie daartoe toegang hebben. 
Daarnaast worden in dit protocol afspraken vastgelegd over de verwerking van 
persoonsgegevens, informatie-uitwisseling en informatiebeveiliging. 
Partijen zijn zich ervan bewust dat bij het uitwisselen van gegevens diverse wet- en 
regelgeving van toepassing is zoals de AVG, Wet basisregistratie personen, Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst, Wvggz, Wet aanpak woonoverlast, Wet 
politiegegevens, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, het 
(medisch) beroepsgeheim en aan verplichtingen die voortvloeien uit beroepscodes.  
Partijen realiseren zich dat gezocht moet worden naar een evenwicht tussen het belang bij 
gegevensuitwisseling vanuit de zorgplicht en het belang van de inwoner bij zijn of haar 
persoonlijke levenssfeer. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan soms alleen 
maar als er informatie wordt gedeeld. Bij het invullen van de samenwerking en de 
gegevensuitwisseling in het kader van het casusoverleg hebben Partijen met al deze 
belangen rekening gehouden.  
 
 
DEFINITIES 
Afzonderlijke  
Verwerkingsverantwoordelijke: Partijen zijn Afzonderlijke Verwerkingsverantwoordelijke   
      voor zelfstandige Verwerkingen en wanneer  
      verschillende Verwerkingen min of meer geïntegreerd  
      zijn, maar geen sprake is van Gezamenlijke  
      Verwerkingsverantwoordelijken; Autoriteit  
     Persoonsgegevens: de Nederlandse gegevens-   
      beschermingsautoriteit en het zelfstandig  
      bestuursorgaan dat in Nederland bij wet als  
      toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het  
      verwerken van persoonsgegevens.  
 
ECD:      een elektronisch cliëntendossier (ECD) is een middel   
       waarmee organisaties in de zorg gegevens bijhouden  
      over hun cliënten.  
 
Functioneel Beheerder:  medewerker die binnen een organisatie verantwoordelijk  
      is voor het optimaal functioneren van één of meer  
     informatiesystemen en het ondersteunen van  
      gebruikers. 
 
Gezamenlijke Verwerkings-  Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken   
verantwoordelijkheid:          gezamenlijk de doeleinden en middelen van de  
      verwerking bepalen, zijn zij gezamenlijke verwerkings- 
      verantwoordelijken. 
 
Functionaris Gegevensbescherming: Een onafhankelijke toezichthouder en adviseur binnen  
      een organisatie en draagt bij aan  bijdrage aan een  
      zorgvuldig en rechtmatig gebruik van persoonsgegevens  
      door een organisatie. 
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Informatiesysteem:   een systeem waarmee informatie over personen  
       beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd,  
      geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden.  
 
UAVG:     Uitvoeringswet Algemene Verordening 
      Gegevensbescherming  
 
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 persoonsgegevens  
      vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen  
      voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke  
      recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald  
      wie de  verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke  
      criteria deze wordt aangewezen; 
 
Verwerking Persoonsgegevens: Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met  
     informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare  
       natuurlijke persoon, van verzamelen tot en met  
      vernietigen. Vitaal belang: de situatie waarin een  
      Betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is  
      toestemming te geven voor het delen en verwerken  
      van gegevens. 
 
Wpg:     Wet politiegegevens 
 
 
Artikel 1: Toepassingsgebied en verwerkingsverantwoordelijkheid 
1.1 Dit Protocol is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de 

Professionals van de Partijen, ter verwezenlijking van het doel en de taken van het 
Stedelijk Integraal Team zoals omschreven in de Intentieovereenkomst. Onderdeel 
hiervan is het verwerken van persoonsgegevens in het Informatiesysteem en het 
uitwisselen van persoonsgegevens binnen het Stedelijk Integraal Team in het casuïstiek 
overleg. 

1.2 Partijen zijn Afzonderlijk Verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die 
zij verstrekken aan de Projectleider ten behoeve van het inbrengen van nieuwe 
casuïstiek aan Partijen in het kader van casusoverleg. 

1.3 Partijen zijn bij het Stedelijk Integraal Team conform artikel 26 AVG Gezamenlijk 
Verwerkingsverantwoordelijken voor de Persoonsgegevens die zij, anders dan de 
verstrekking zoals bedoeld in artikel 2.1, verwerken op locatie of het Informatiesysteem 
in het kader van de samenwerking voor de doeleinden zoals omschreven in artikel 2. De 
functioneel beheerder van Gemeente Lelystad is het contactpunt voor het uitoefenen 
van rechten van betrokkenen.  

 
Artikel 2: Doel van de gegevensverwerking 
2.1 Het doel van de gegevensverwerking binnen het Stedelijk Integraal Team is het 

verwezenlijken van het doel en de taken van dit team zoals omschreven in 
intentieovereenkomst: 
a. eerder komen tot passende oplossingen voor complexe casuïstiek van  
  inwoners in de wijk, 
b. bestrijden van eventuele overlast voor anderen; 
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c. creëren van overzicht en monitoring van de voortgang van de integrale  
  aanpak; 
d. de mogelijkheid tot opschalen naar PGA of gemeente; 
e. verbeteren ketensamenwerking in de wijk en het creëren van lerend  
  vermogen. 

2.2 Professionals verwerken binnen het Stedelijk Integraal team de persoonsgegevens 
van de inwoner uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het doel of de 
doeleinden van het Stedelijk Integraal Team in overeenstemming met de 
toepasselijke wettelijke regelingen, waaronder in ieder geval begrepen de 
geheimhoudingsplichten die voor de professionals gelden. 

2.3 Professionals verwerken de in het kader van de Stedelijk Integraal Team verkregen 
persoonsgegevens uitsluitend verder voor zover die verdere Verwerking verenigbaar 
is met het doel of de doeleinden van de Stedelijk Integraal Team en voor zover 
noodzakelijk voor de goede uitoefening van de taak van de desbetreffende 
Professional en met inachtneming met het bepaalde hieromtrent in de 
Intentieovereenkomst. Het verder verwerken van deze persoonsgegevens gebeurt 
uitsluitend voor zover deze daarbij toereikend zijn, ter zake dienend zijn en niet 
bovenmatig zijn. 

2.4 Gegevens worden anoniem verwerkt voor het verkrijgen van beleidsinformatie en het 
monitoren van de pilot (onder andere aantal signalen, gebruik van aanwezige 
hulpverlening, aantal hulpverleners). Anoniem wil zeggen dat het niet herleidbaar 
mag zijn tot een persoon. 

 
Artikel 3:  Grondslag voor gegevensverwerking ten behoeve van de pilot 
3.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van deze pilot,  
  zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 a tot en met f AVG is: 

a) voor de politie gelegen in het vervulling van de politietaak, zoals neergelegd in artikel 
3 Politiewet 2012. De grondslag voor verwerking van politiegegevens is gelegen in de 
Wpg. De grondslag voor de structurele verstrekking van artikel 8- en artikel 13 [en 
artikel 9 en artikel 10, eerste lid, onder a en c] politiegegevens, aan partijen in het 
samenwerkingsverband is gelegen in artikel 20 Wpg. Dit is nader vastgelegd in de 
artikel 20-beslissing [pilot stedelijk integraal team}; 

b) voor Centrada gerechtvaardigd belang en toestemming; 
c) Voor Welzijn Lelystad toestemming; 
d) voor Kwintes toestemming en gerechtvaardigd belang; 
e) voor Woonzorg Flevoland toestemming en gerechtvaardigd belang; 
f) voor de GGD toestemming, wettelijke verplichting, algemeen belang, vitaal belang en 

uitvoering van overeenkomst; 
g) voor GGZ Centraal toestemming. 

 
Artikel 4: Te verwerken gegevens  
4.1  Professionals van het Stedelijk Integraal Team verwerken gegevens in een alleen 

voor hen toegankelijk Informatiesysteem, beheerd door Gemeente Lelystad. Partijen 
verwerken Persoonsgegevens voor de onder artikel 2.1 geformuleerde doelen enkel 
in het informatiesysteem.  

Daarin worden de volgende gegevens opgenomen: 
a) Voor– en achternaam van de aangemelde inwoner, geboortedatum, woon – of 

verblijfplaats met postcode; 
b) Voor- en achternaam van de inbrenger, diens organisatie;  
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c) Gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor het behalen van de in deze 
overeenkomst beschreven doelen: 
-  probleemanalyse via het inbrengformulier; 
-   overzicht wie de regiehouder is, 
-  aanduiding van de vervolgstappen met data, zoals bv. huisbezoeken,             
   toeleiding naar zorg, afsluiting en overdracht. 

4.2 Ten tijde van het ondertekenen van deze overeenkomst is het Informatiesysteem 
voor Partijen nog niet beschikbaar. De Gemeente streeft er naar om op zo kort mogelijke 
termijn een Informatiesysteem ten behoeve van het Stedelijk Integraal Team te faciliteren. 
Zolang het Informatiesysteem nog niet beschikbaar is, wisselen partijen gegevens uit via 
beveiligde e-mail. Er wordt door Partijen alleen gebruik gemaakt van beveiligde e-mail die 
voldoet aan de eisen van de NEN7510. 
 
Artikel 5: Delen van gegevens binnen het Stedelijk Integraal Team 
5.1 Binnen het Stedelijk Integraal Team wordt voornamelijk dat- informatie gedeeld. Dat- 
 informatie bevat informatie dàt iemand ondersteuning ontvangt van een bepaalde  
  instantie en soms de aard van de ondersteuning. Het delen van dat- informatie is  
  noodzakelijk om interventies op elkaar af te stemmen en te komen tot een integrale  
  aanpak. 
5.2 Het uitgangspunt voor het delen van persoonsgegevens binnen het Stedelijk Integraal   
  Team,  is dat de Professional die de casus inbrengt, de inwoner hierover informeert.  
  Het vooraf informeren is een verplichting, bij bijzondere omstandigheden zoals bv  
  justitieel onderzoek of openbare veiligheid van of bescherming van de  
  betrokkene/inwoner of rechten en vrijheden van anderen, kan hiervan worden  
  afgeweken (artikel 8). Bij het informeren, kan tevens om toestemming worden  
  gevraagd. 
 
Artikel 6: Geheimhoudingsbepalingen 
6.1  Indien voor het inbrengen en/of verstrekken van persoonsgegevens zoals bedoeld in 

de artikelen 4, 5 en 7 toestemming noodzakelijk is voor het doorbreken van 
geheimhoudingsbepalingen zoals bijvoorbeeld verwoord in de Wgbo (artikel 7:457 
BW) en artikel 88 wet BIG, de beroepscode van de Jeugdzorgwerker artikel J, 
beroepscode NIP artikel 71 t/m 87 (psycholoog), of beroepscode NVO artikel 8 
(pedagoog), de Reclasseringsregeling 1995 artikel 37, dan: 

a.  wordt deze gevraagd op het moment dat duidelijk is dat het inbrengen of verstrekken  
  noodzakelijk is ten behoeve van de doelstelling van het Stedelijk Integraal Team; 

b.  worden deze persoonsgegevens uitsluitend verstrekt voor zover hiervoor de 
uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene of diens wettelijke 
vertegenwoordiger; 

c. legt de Partij die de toestemming heeft verkregen deze schriftelijk vast en informeert  
 inwoner/Betrokkene dat hij zijn toestemming altijd weer kan intrekken; 
d. draagt de Partij die toestemming heeft verkregen bij intrekking van die toestemming  
  er zorg voor dat er geen verdere verstrekkingen meer plaats vinden en de verwerkte  
  gegevens worden verwijderd, binnen een termijn van vier weken; 
e. maakt de betrokken zorg- of hulpverlener een eigen afweging conform de voor hem  
  geldende professionele standaarden, indien toestemming niet verkregen wordt en hij  
  ervan overtuigd is dat zich hier een conflict van plichten voordoet of goed  
  hulpverlenerschap het verstrekken van persoonsgegevens verlangt. 

6.2 Professionals die op grond van de samenwerking in het Stedelijk Integraal Team kennis 
nemen van persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan en mogen 
deze informatie niet delen binnen de eigen organisatie. Tenzij een wettelijk voorschrift 
tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 
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6.3 De geheimhoudingsbepaling van artikel 7 Wpg blijft rusten op de verstrekte gegevens. 
Dit geldt voor de ontvanger maar ook voor de tweede en derde ontvanger. Wanneer er 
over betrokkene in een eerder stadium: 
- op grond van artikel 16 lid 1b onder 2 Wpg politiegegevens zijn verstrekt aan de 
burgemeester óf 
- op grond van artikel 15 Wpg politiegegevens ter beschikking zijn gesteld aan een 
Buitengewone Opsporingsambtenaar van een gemeente óf  
- op grond van het Besluit politiegegevens (Bpg),  
voor een ander doel politiegegevens zijn verstrekt aan één van de convenantpartijen, 
dan worden deze gegevens door de desbetreffende ontvanger in principe niet als 
persoonsgegevens door verstrekt aan de projectleider. Bij voorkeur worden door de 
politie op grond van artikel 20 Wpg opnieuw actuele politiegegevens verstrekt aan de 
projectleider voor de doelen van deze intentieovereenkomst inclusief bijlagen. 

 
Artikel 7: Delen gegevens met Derden 
7.1 Uitgangspunt is dat verstrekken van informatie aan anderen dan Partijen niet is 

toegestaan, tenzij sprake is van een wettelijke plicht. 
 
7.2 Indien een Professional vaststelt dat het voor de verwezenlijking van het genoemde  
  doel noodzakelijk is om persoonsgegevens te verstrekken aan Derden of gegevens  
  op te vragen aan Derden, informeert de Professional de inwoner over het doel van de  
  beoogde verwerking, vraagt toestemming voor doorbreken geheimhouding en voor  
  delen gegevens.  Hiervan kan worden afgeweken indien er sprake is van de regeling  
  conflict van plichten (artikel 8.4). 
7.3 Ingeval er een wettelijke verplichting geldt, worden gegevens verstrekt aan Derden.  
  Van deze verstrekking wordt de inwoner direct op de hoogte gesteld. 
 
Artikel 8:  Informatieplicht en rechten van de inwoner 
8.1  De Professional informeert de inwoner vooraf over het raadplegen van het Stedelijk 

Integraal Team conform artikel 13 en 14 AVG waaronder het doel van de verwerking 
van persoonsgegevens, het verstrekken van de persoonsgegevens aan Partijen, de 
grondslag welke gegevens met wie worden gedeeld en welke rechten de inwoner 
heeft inclusief bij wie hij deze rechten kan uitoefenen. 

8.2  De Professional legt de inwoner uit wat het Stedelijk Integraal Team doet, welke 
gegevens er gedeeld worden, waarom dit noodzakelijk is en hoe deze gegevens 
zorgvuldig worden verwerkt.  

8.3  De Professional wijst de inwoner op zijn rechten overeenkomstig de artikelen 13 tot 
en met 22 van de AVG, waaronder derhalve die ter zake recht op inzage, recht op 
correctie, recht op bezwaar maken en recht op vernietiging tenzij sprake is van een 
situatie als bedoeld in artikel 41 UAVG.  De Professional legt de inwoner ook uit hoe 
deze rechten kunnen worden uitgeoefend en wie daarvoor kan worden 
aangesproken. Tevens wordt hierin opgenomen dat de inwoner op elk moment zijn 
toestemming weer kan intrekken. Hiervoor wordt een informatiebrief opgesteld.  

8.4 Een Professional uit het Stedelijk Integraal Team kan ervoor kiezen om 
persoonsgegevens te delen/ op te vragen binnen het Stedelijk Integraal Team of met 
andere partijen, zonder de inwoner hierover te informeren indien er sprake is van de 
regeling conflict van plichten: 
a. gepoogd moet worden toestemming van de patiënt te verkrijgen;  
b. het niet doorbreken van het beroepsgeheim levert ernstige schade op voor  
  een ander;   
c.  er is geen andere manier om het probleem op te lossen (subsidiariteit);  
d.  de hulpverlener is in gewetensnood;  
e.  het doorbreken van het beroepsgeheim voorkomt of beperkt schade voor de  
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  ander;  
f. het geheim moet zo min mogelijk worden geschonden in relatie tot het belang  
  dat geschaad wordt (proportionaliteit).  

8.5 Indien een Professional er voor kiest om de inwoner niet te informeren over het 
verstrekken van persoonsgegevens wordt dit gemotiveerd vastgelegd zowel in het 
ECD als op het inbrengformulier Stedelijk Integraal Team, wat wordt opgeslagen in 
het Informatiesysteem. Hierbij wordt vermeld wat de redenen zijn voor dit besluit. De 
politie wordt hiervan uitgezonderd. 

8.6 Alle Partijen zorgen op hun eigen website voor vermelding van deelname aan de pilot 
 Stedelijk Integraal Team en publiceren van de intentieovereenkomst en het Privacy  
 Protocol. De vermelding voldoet aan de vereisten uit de AVG zoals onder meer de 
doeleinden voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het Stedelijk Integraal 
Team, de betrokken  Partijen, de termijn waarvoor de Persoonsgegevens worden 
opgeslagen en bewaard, dat de Betrokkene verscheidene rechten heeft met 
betrekking tot de Verwerking van diens Persoonsgegevens zoals geformuleerd onder 
artikel 8.3, indien de Verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op 
toestemming, dat Betrokkene het recht heeft deze te allen tijde in te trekken, zonder 
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de Verwerking van de 
Persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden vóór intrekking van de toestemming, dat 
Betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen over de Verwerking van zijn of haar 
Persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de contactgegevens van 
de Projectleider bij wie de Betrokkene terecht kan voor meer informatie over de 
Verwerking van zijn Persoonsgegevens, dan wel waar hij zijn rechten geldend kan 
maken. Eén en ander onverminderd het bepaalde in artikel 41 UAVG. 

8.7 De bepalingen uit de intentieovereenkomst zijn onverkort van toepassing op dit  
 Privacy Protocol (zoals onder meer de bepalingen over aansprakelijkheid en  
  geheimhouding). 
 
Artikel 9  Beveiliging en rechtstreekse toegang gegevens 
9.1 De Functioneel Beheerder van Gemeente Lelystad beveiligt de persoonsgegevens 

van de inwoner tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Hij treft 
daarvoor de nodige passende technische en organisatorische maatregelen. Die 
maatregelen betreffen onder meer, maar niet uitsluitend, maatregelen met betrekking 
tot de toegang tot persoonsgegevens, de lees- en schrijfbevoegdheden van de 
Professionals van het Stedelijk Integraal Team en het vereiste niveau van beveiliging. 

9.2   De Functioneel Beheerder regelt de autorisatie tot het systeem en verleent daarbij 
technische ondersteuning aan de Professionals. De autorisatie kan zich uitstrekken 
tot de bevoegdheid tot raadplegen, invoeren, wijzigen, verwijderen en vernietigen van 
gegevens. Autorisatie dient zich te beperken tot professionals die bij de casus zijn 
betrokken. De autorisaties dienen op Stuurgroep niveau te worden bepaald. 

9.3  De Functioneel Beheerder maakt met de Professionals afspraken inzake autorisatie, 
indien een Professional (tijdelijk) niet langer werkzaamheden verricht voor het 
Stedelijk Integraal Team. Uitganspunt is dat indien een Professional geen 
werkzaamheden meer verricht voor het Stedelijk Integraal Team, de toegang tot het 
Informatiesysteem wordt opgeheven.  

9.4 Totdat het Informatiesysteem beschikbaar is en gebruikt kan worden door Partijen, 
dragen Partijen zelf zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen 
als bedoeld in dit artikel 9, ter beveiliging van de persoonsgegevens van de inwoner. 

 
Artikel 10 Datalekken 
10.1 Partijen houden interne datalekprocedures in stand die er op gericht zijn om 

inbreuken in de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de bescherming van 
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Persoonsgegevens redelijkerwijs te detecteren en daarop actie te ondernemen, 
daaronder begrepen maatregelen tot herstel. 

10.2 Gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor het in stand houden van procedures 
zoals bedoeld in artikel 10.1 voor de Verwerking van Persoonsgegevens in het 
Informatiesysteem. De Functionaris Gegevensbescherming van Gemeente Lelystad 
ziet toe op de naleving van deze procedures. Deze verplichting treedt in werking 
zodra Partijen de beschikking hebben over het Informatiesysteem. Tot dat moment 
dragen Partijen zelf voor instandhouding van procedures als bedoeld in artikel 10.1. 

10.3 Partijen stellen de Functionaris Gegevensbescherming van Gemeente Lelystad 
onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur na kennisneming op de hoogte van een 
inbreuk op persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onder 12, AVG dan wel artikel 
26g Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens die een risico inhoudt voor de rechten 
en vrijheden van betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 AVG. Deze kennisgeving 
omvat in ieder geval: 

a. De aard en omvang van de inbreuk; 
b. De contactgegevens van de persoon bij wie meer informatie over de inbreuk kan 

worden verkregen; 
c. De maatregelen die kunnen worden genomen om de gevolgen van de inbreuk te 

voorkomen of beperken; 
d. De mogelijke gevolgen en risico’s van de inbreuk op de bescherming van 

Persoonsgegevens 
 voor de Betrokkene; 
e. De maatregelen die Partij zelf reeds heeft genomen of zal nemen om de bescherming 

van Persoonsgegevens te herstellen. 
10.4 De Functionaris gegevensbescherming Welzijn Lelystad informeert Partijen middels 

het casuïstiek overleg schriftelijk over een inbreuk zoals bedoeld in artikel 10.3.  
10.5 Partijen melden, indien wettelijk verplicht, een inbreuk zoals bedoeld in artikel 10.3 bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming van 
Gemeente Lelystad stuurt een afschrift van de melding aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens aan het casuïstiek overleg en de Stuurgroep. 

10.6 Wanneer een inbreuk als bedoeld in artikel 10.3 waarschijnlijk een hoog risico voor 
de rechten en vrijheden van Betrokkene(n) zal inhouden als bedoeld in artikel 34 
AVG, wordt deze over de inbreuk geïnformeerd. Partijen informeren de Betrokkene 
over de inbreuk. De beslissing tot melding aan de Betrokkene wordt in het casuïstiek 
overleg genomen. De inhoud van die melding wordt in het casuïstiek overleg 
afgestemd, dan wel door het casuïstiek overleg aan één Partij gemandateerd. 

10.7 Partijen verlenen elkaar de medewerking die redelijkerwijs mag worden verwacht  
 om aan de op Partijen rustende kennisgevingsverplichtingen te voldoen, mede met  
  het oog op een eventueel onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens. 
10.8 Kennisgeving van de inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de Partijen 

gebeurt zonder onredelijke vertraging maar in ieder geval binnen 72 uur na 
ontdekking en geschiedt volgens de daartoe door de Autoriteit Persoonsgegevens ter 
beschikking gestelde procedure.  

10.9 Partijen houden een overzicht bij van iedere inbreuk die leidt tot de aanzienlijke kans 
op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de 
bescherming van de Persoonsgegevens. Het overzicht bevat in ieder geval feiten en 
gegevens omtrent de aard van de inbreuk, de gevolgen daarvan en de genomen 
corrigerende maatregelen, alsmede de tekst van de kennisgeving aan de Betrokkene. 
De Functionaris Gegevensbescherming Gemeente Lelystad houdt een overzicht bij 
van gelijksoortige inbreuken die plaatsvinden met betrekking tot het door het Stedelijk 
Integraal Team gehanteerde Informatiesysteem. 

10.10 Zolang er geen Informatiesysteem beschikbaar is, stellen Partijen elkaar op de 
hoogte van de in artikel 10.3 bedoelde inbreuk.  
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Artikel 11  Bewaren en verwijderen van opgenomen persoonsgegevens  
11.1 Als het voor het doel of de doeleinden van het Stedelijk Integraal Team niet meer 

noodzakelijk is de persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd of van alle 
identificerende kenmerken ontdaan. Hierbij wordt een termijn van 6 maanden na de 
laatste wijziging gehanteerd.  
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BIJLAGE 2: PROJECTPLAN STEDELIJK INTEGRAAL TEAM 
Uit de analyse van de ketensamenwerking tussen partijen in Lelystad, is gebleken dat er 
korte lijnen zijn tussen verschillende organisaties en dat de bestaande overlegstructuur voor 
reguliere casuïstiek voldoet. Voor complexe psychosociale casuïstiek (al dan niet gepaard 
gaand met woonoverlast) is er behoefte meer intensieve samenwerking, opschaling, 
regievoering en monitoring. In deze notitie wordt een voorstel gedaan voor een pilot Stedelijk 
Integraal Team. Dit team kan ook een rol spelen in de eisen die gesteld worden vanuit de 
Wvggz en de bestuursmaatregel woonoverlast, op het gebied van dossieropbouw en bieden 
van passende zorg en ondersteuning.  
 
Doelstelling pilot Stedelijk Integraal Team 
Het voorstel is om gedurende een periode van 12 maanden (januari 2020 t/m januari 2021) 
te starten met een pilot Stedelijk Integraal team, met als voornaamste doelstellingen: 
1. Eerder komen tot passende oplossingen voor complexe casuïstiek in de wijk. 
2. Creëren van overzicht en het monitoren van de voortgang 
3. Verbeteren ketensamenwerking in de wijk en het creëren van lerend vermogen 
 
Uitgangspunten Stedelijk Integraal Team 
Het Stedelijk Integraal Team functioneert als een opschalingsmodel, wanneer er een risico is 
dat een casus in de reguliere “route vast zal lopen”. Het doel van het Stedelijk Integraal 
Team is om op een adequate manier deze complexe casuïstiek tot een goede oplossing 
brengen. Het gaat hierbij om inwoners met psychosociale problematiek. Het uitgangspunt is 
“doen wat nodig is”, waarbij creatief wordt omgegaan met de mogelijkheden en 
onmogelijkheden die er zijn vanuit verschillende wetten en organisatieopdrachten. 
 
Rol Stedelijk Integraal Team 
Afhankelijk van de casuïstiek en de vraag van de inbrenger kan het Stedelijk Integraal Team 
onderstaande rollen vervullen: 
- advies geven aan de inbrenger 
- ondersteunen als procescoördinator (waaronder het monitoren van de voortgang en  
  dossier opbouw) 
- de regie (tijdelijk) overnemen door een van de betrokken partners 
- opschalen naar de gemeente, PGA, bemoeizorg etc. 
 
Inbrengen casuïstiek 
Casuïstiek kan alleen door samenwerkingspartners worden ingebracht, niet door inwoners 
zelf of diens netwerk. Het uitgangspunt is dat organisaties zelf de regie voeren over de casus 
(zie document wie heeft de regie). Ten aanzien van de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg kan het Stedelijk Integraal Team een rol spelen in de onderzoeksfase en in 
de uitvoering van de Wvggz. Deze wet vereist dat er een integraal plan is rond de benodigde 
zorg en ondersteuning in de wijk. 
Het Stedelijk Integraal Team is een opschalingsmodel, waarvan gebruik gemaakt kan 
worden als er een risico is dat de reguliere route niet lijkt te werken, én waarbij er: 
-  zorgen zijn op meerdere levensgebieden  
-  meerdere partijen betrokken zijn 
-  escalatie/ ernstige acteruitgang dreigt  
Er is specifiek aandacht voor inwoners die na uitstroom van beschermd wonen, zelfstandig 
gaan wonen in de wijk. Partners van het Stedelijk Integraal Team worden hierover 
geïnformeerd en ontwikkelen met de inwoner een steunstructuur en signaleringsnetwerk in 
de wijk. 
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Hiermee heeft het Stedelijk Integraal Team vooral ook een preventieve en de-escalerende 
functie. De doelstelling is dat het Stedelijk Integraal Team maximaal binnen 3 bijeenkomsten 
komt tot een integrale aanpak.  
Het Stedelijk Integraal Team is niet de plek waar casuïstiek kan worden ingebracht indien er 
sprake is van een crisissituatie of van huiselijk geweld/ kindermishandeling.  
 
Deelnemers Stedelijk Integraal Team 
Het Stedelijk Integraal Team bestaat uit een vaste kern samenwerkingspartners: 
Hoofdaanbieders Ondersteuning Thuis, Welzijn Lelystad, GGZ Centraal, GGD, Politie en 
Centrada. Afhankelijk van de casuïstiek, kunnen ook andere partijen worden uitgenodigd om 
aanwezig te zijn. Deelnemers van deze organisaties hebben mandaat om namens hun 
organisaties beslissingen te nemen.  
 
Verhouding andere overlegvormen  
Door de komst van het Stedelijk Integraal Overleg, wordt er een plek gecreëerd om 
complexe casuïstiek te bespreken en met elkaar te komen tot een integraal plan. Doordat de 
meeste lokale partners onderdeel zijn van dit team, is het mogelijk niet meer nodig/ wenselijk 
om casuïstiek  in andere overlegvormen te bespreken. De verhouding met andere 
overlegvormen is onderdeel van de evaluatie.  
 
Monitoring en evaluatie van de pilot 
De pilot is bedoeld om na te gaan óf het Stedelijk Integraal Team bijdraagt aan betere 
dienstverlening voor inwoners met complexe problematiek in de wijk en zo ja, hoe dit met 
partners in de stad het best kan worden ingebed. Elke twee maanden is er met de managers 
van de samenwerkende organisaties een afstemmingsoverleg, waar de voortgang van de 
pilot wordt gemonitord.  
De pilot wordt geëvalueerd op: 
 aantal en aard van de ingebrachte casuïstiek bij het Stedelijk Integraal Team; 
 wijze van afhandeling/opvolging door het Stedelijk Integraal Team; 
 afhandeltermijnen van een casus; 
 hiaten in het zorgaanbod voor deze doelgroep / knelpunten (bv. wachttijden) in de 

toeleiding naar zorg; 
 betere dienstverlening voor inwoners met complexe problematiek in de wijk; 
 ervaren samenwerking tussen de betrokken partijen rond casuïstiek; 
 benodigde frequentie en doelstelling van het overleg 
 de positionering ten opzichte van andere samenwerkingsvormen als de lokale PGA en 

het bemoeizorgoverleg. 
 
Met betrekking tot de gegevensverwerking wordt de pilot geëvalueerd op: 
• in hoeverre de werkafspraken over verwerking van persoonsgegevens in een apart 

convenant en privacyreglement moet worden opgenomen of dat deze onderdeel uit gaan 
maken van de bestaande convenanten en privacy reglementen. 
 

Benodigde capaciteit 
-  Het vraagt van de samenwerkende partijen een tijdsinvestering om ca. 6 uur per  
  maand om constructief bij te kunnen dragen aan het overleg; 

 1x per 2 weken deelname aan overleg  
 voorbereiden overleg (inbreng casuïstiek en update lopende casuïstiek 
 reistijd 
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- Daarnaast is er een voorzitter/ projectleider nodig die gedurende de pilot die (8- 10 
uur pw) 

 het tweewekelijks overleg voorbereidt en uitwerkt het Informatiesysteem. 
Zolang er geen Informatiesysteem beschikbaar is, wordt informatie 
opgeslagen in een afgeschermde map op het Kwintes netwerk en wordt 
informatie met de deelnemers van het overleg beveiligd gemaild. 

 de voortgang van de casuïstiek monitort 
 het overleg voorzit 
 de pilot monitort en terugkoppeling geeft aan de stuurgroep 
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BIJLAGE 3. STAPPENPLAN INBRENGEN CASUISTIEK 
In onderstaand schema wordt weergegeven welke stappen de inbrenger moet doorlopen om 
een casus aan te melden, zodat er niet voorbij wordt gegaan aan de regie en de privacy van 
de inwoner.  
 
Algemeen 
1. Inwoners moeten uitdrukkelijk toestemming verlenen voordat hun gegevens beschikbaar 
kunnen worden gesteld via een Informatiesysteem. De inwoner dient voorafgaand 
geïnformeerd te worden over zijn rechten bij elektronische gegevensuitwisseling, de wijze 
waarop hij zijn rechten kan uitoefenen, de werking van het elektronisch uitwisselingssysteem 
(het Informatiesysteem) en welke zorgaanbieders zijn aangesloten op het systeem.  
2. Inwoners hebben het recht om te weten wat u met hun persoonsgegevens doet. Daarom 
bespreekt u altijd met de inwoner of in aanwezigheid van de inwoner wat u met zijn of haar 
persoonsgegevens doet. Dit doet u op een voor hem of haar begrijpelijke manier. U checkt of 
de inwoner die uitleg ook daadwerkelijk begrijpt. 
3. U verwerkt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige 
hulpverlening of zorg aan de inwoner. Verwerken is alles wat u met persoonsgegevens doet: 
zoals schriftelijk (opschrijven in een dossier), mondeling (zoals praten met collega’s over een 
inwoner), digitaal (denk aan mailen over inwoners) of in beeld en geluid (opnemen van 
gesprekken met inwoners). 
4. Tenzij er een wettelijke basis is waarop u persoonsgegevens mag uitwisselen zonder 
toestemming van de inwoner, vraagt u altijd om toestemming voor het doorbreken van uw 
geheimhoudingsplicht en voor het delen van persoonsgegevens.1 
 
 
Ad. 1 Zolang het Stedelijk Integraal Team niet beschikt over een Informatiesysteem, hoeft de 
toestemming zoals hiervoor onder 1. wordt bedoeld, niet te worden verleend. 
 
  

 
1 In de wet staan de uitzonderingen op het moeten vragen van toestemming voor het doorbreken van je geheimhoudingsplicht. 
Voorbeelden hiervan zijn  de verplichting om van bepaalde infectieziekten melding te doen aan de GGD (Wet publieke gezondheid) en de 
spreekplicht van hulpverleners jegens de gezinsvoogd (art. 7.3.11 lid 4 Jeugdwet). 
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Stappenplan 
Stap 1. Bepaal of inzet Stedelijk Integraal Team nodig is 
- Breng uw zorgen en signalen in kaart over de inwoner.  
- Breng in kaart wat u al heeft gedaan om samen met de inwoner zelf (en eventueel het sociaal 

netwerk van de inwoner) tot een oplossing te komen.  
- Bedenk of de casus wellicht op een andere plek hoort zoals PGA2,  Veilig Thuis Flevoland of 

Meldpunt Vangnet en Advies (GGD Flevoland). 
-  Bedenk of het noodzakelijk is persoonsgegevens te delen met (een aantal) deelnemers aan het 

Stedelijk Integraal Team om het specifieke doel van de zorg- of hulpverlening te bereiken: 
- Staat de inbreuk op de privacy van de inwoner in evenredige verhouding tot het doel 

waarvoor de gegevens worden gedeeld? 
- Zijn er andere mogelijkheden die minder inbreuk maken op de privacy van de inwoner? 

Zoals bijvoorbeeld het anoniem bespreken van een casus? Sla dan stap 3 en 4 over en 
breng de casus anoniem in via het inbrengformulier. 

- Zijn alle bestaande mogelijkheden benut om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van 
de inwoner te beperken? 

e) Besef dat u geen casuïstiek kunt inbrengen waarbij er helemaal geen contact/gesprek met de 
inwoner is geweest tenzij u hiertoe concludeert na het toepassen van het afwegingskader van Stap 
3. 
Let op! Motiveer en documenteer uw afwegingen.  

Stap 2. Bepaal het doel en formuleer de vraag 
De doelen van Stedelijk Integraal Team zijn: 
 Meedenken met / advies aan professional die zich zorgen maakt over inwoner; 
 Opstellen plan van aanpak/ afstemmen interventies; 
 Ondersteunen als procescoördinator; 
 Monitoren voortgang plan van aanpak. 

Acties: 
i) Bedenk welk(e) doel(en) u wilt bereiken door het inbrengen van een casus in het 

Stedelijk Integraal Team. Maak het concreet door een vraag / verzoek te formuleren op 
het inbrengformulier. 

ii) Bepaal welke deelnemer(s) van het Stedelijk Integraal Team u nodig heeft om uw 
doelen te behalen. 

iii) Besef dat u toestemming nodig heeft van de inwoner voor het aanmelden bij het 
Stedelijk Integraal Team. 

Stap 3. Vraag de benodigde toestemmingen aan de inwoner voor aanmelding bij het 
Stedelijk Integraal Team of weeg af waarom u aanmeldt zonder toestemming  

a. Toestemming 
i. Vraag toestemming van de inwoner via een toestemmingsformulier: 
a) om gegevens van de inwoner beschikbaar te mogen stellen via het Informatiesysteem; 
b) om de geheimhoudingsplicht te doorbreken èn; 
c) om persoonsgegevens te delen met het Stedelijk Integraal Team.  

Leg daarbij uit: 
- waarom het voor de inwoner nodig is dat de professional overleg voert met het Stedelijk 

Integraal Team en met welk(e) doel(en); 
- om welke hulpvraag het gaat, welke informatie wordt gedeeld en met wie; 
- overhandig de inwoner de informatiefolder. 

ii. Inwoner geeft alleen mondelinge toestemming: 
- overhandig de inwoner de informatiefolder; 
- motiveer waarom de inwoner geen schriftelijke toestemming wil geven; 
- documenteer de ondernomen stappen en de mondelinge toestemming (ECD). 
 

b. Geen toestemming  

 
2 PGA staat voor Persoonsgerichte Aanpak en is een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. De persoonsgerichte aanpak is 
een integrale, op de persoon en het (gezins) systeem toegesneden mix van bestuurlijke, straf-, zorg- en overige interventies. Deze aanpak 
beoogt afglijden naar de criminaliteit te voorkomen alsmede hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken en/of 
herhaling te voorkomen. Het gaat om o.a. de aanpak van personen die structureel overlast in de openbare ruimte veroorzaken, ernstige 
woon gerelateerde overlast veroorzaken, jongeren uit een problematische jeugdgroep en verwarde personen.  
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- Vraag u af of u alles heeft gedaan om toestemming te verkrijgen. 
- Bepaal of er sprake is van een conflict van plichten, stel uzelf hiervoor de volgende vragen: 

1- Heb ik alles geprobeerd om toestemming te krijgen voor doorbreking van het 
beroepsgeheim èn; 
2- Verkeer ik als hulpverlener in gewetensnood door te zwijgen èn; 
3- Is het doorbreken van de zwijgplicht de enige oplossing van het probleem èn; 
4- Ontstaat er ernstige schade voor de inwoner als ik als hulpverlener blijft zwijgen èn; 
5- Is het vrijwel zeker dat met het doorbreken van de zwijgplicht de schade kan worden 
voorkomen of beperkt.3 
Is het antwoord op alle vragen ja, beargumenteer dan waarom dat zo is. 
Let op! Motiveer en documenteer je afwegingen. 
6- Bepaal vervolgens welke gegevens u wel deelt en welke niet. Deel niet meer dan 
noodzakelijk voor het bereiken van het doel te weten zorg/hulp. Schrijf uw afwegingen 
altijd op in het dossier en geef aan welke persoonsgegevens u gedeeld hebt, met wie 
en waarom. 
7- Deel de gegevens niet via het Informatiesysteem als de inwoner hiervoor geen 
toestemming heeft gegeven. Dat betekent dat voor het inbrengformulier niet via het 
Informatiesysteem gedeeld wordt maar via beveiligde e-mail. Verslaglegging van 
afspraken vindt plaats in het ECD. 

Stap 4. Informeer de inwoner over de aanmelding 
Ongeacht of u wel of geen toestemming heeft van de inwoner informeert u de inwoner voorafgaand 
aan de inbreng in het Stedelijk Integraal Team waarom u de inwoner aanmeldt, welke gegevens u 
daarbij verstrekt en wat de werkwijze is van het Stedelijk Integraal Team. 
 
In geval dat u hebt besloten zonder toestemming van de inwoner informatie over hem te delen 
(stappenplan stap 3) dan moet u hem dat daarna laten weten. Doe dat zo snel mogelijk tenzij 
daarvan ernstige nadelen zijn te verwachten, bijvoorbeeld de veiligheid van een kind komt in gevaar 
of bedreigingen jegens u als hulpverlener.  
Let op! Motiveer en documenteer het al dan niet informeren van de inwoner voorafgaand aan de 
inbreng in het Stedelijk Integraal Team. Geef op het inbrengformulier aan of de inwoner is 
geïnformeerd. 
Stap 5. Stuur het inbrengformulier op  
Het inbrengformulier kan worden geüpload via het Informatiesysteemdoor de professional van het 
Stedelijk Integraal Team. Casuïstiek welke voor dinsdag wordt geplaatst op het Informatiesysteem, 
wordt besproken tijdens het overleg op donderdag.  

 
 
NB Het Informatiesysteem is nog niet beschikbaar. Totdat dit beschikbaar is worden 
gegevens waaronder het inbrengformulier gedeeld via beveiligde email. 
 
  

 
3 Voorbeelden doorbreken beroepsgeheim: vermoedens van kindermishandeling, patiënt/cliënt vertelt aan hulpverlener dat hij zijn 
(ex)partner gaat opzoeken en daarbij klappen zal uitdelen, patiënt/cliënt vertelt van voornemen een bom te laten ontploffen, een 
mishandeling/moord te begaan. 
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Inbrengformulier Stedelijk Integraal Team 
Naam inbrenger:………………………………………………… 
Organisatie inbrenger:………………………………………… 
Bespreken casus anoniem:  ja/ nee  Naam 
inwoner:………………………………………….......... 

Geboortedatum inwoner:………………………………….. 
Adresinwoner:……………………………………………………… 

1. Probleemanalyse: 
a. Waarom maakt u zich zorgen? Wat zijn de signalen? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
b. Wat heeft u zelf al gedaan in deze casus? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
c. Welke organisaties zijn er momenteel actief betrokken bij deze casus, voor zover bij u 

bekend? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
d. Is er naar uw mening spraken van een urgente situatie die niet tot het volgende casusoverleg 

kan wachten? Zo ja, licht toe 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
e. Is er sprake van een veiligheidsrisico? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
2. Vraag/verzoek aan Stedelijk Integraal Team 
Wat is uw vraag / verzoek aan het Stedelijk Integraal Team? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3. Afweging privacy (aankruisen wat van toepassing is) 
o    De inwoner heeft op ……………………..[datum]  toestemming gegeven aan melder om  

      persoonsgegevens te delen met het Stedelijk Integraal Team 
o   Zonder toestemming aanmelden omdat sprake is van conflict van plichten (stap 3 B  

       stappenplan). 
 
4. Informeren inwoner  
o De inwoner is op ……………………… [datum] geïnformeerd door melder over de aanmelding 

bij het Stedelijk Integraal Team, waarom de inwoner wordt aangemeld en welke 
persoonsgegevens daartoe worden gedeeld met het Stedelijk Integraal Team. 

o De inwoner is niet vooraf geïnformeerd door inbrenger over de aanmelding bij het Stedelijk 
Integraal Team omdat daarvan ernstige nadelen zijn te verwachten (stap 4 stappenplan) 
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o  
BIJLAGE 4. WERKAFSPRAKEN STEDELIJK INTEGRAAL TEAM 

Bepalen urgentie 
Elke twee weken komt het Stedelijk Integraal Team bij elkaar. De inbrenger weegt af of de casus 
kan wachten tot dit overleg, of dat het eerder nodig is om met elkaar af te stemmen. 

1. Inbreng in het Stedelijk Integraal Overleg: 
- De inbrenger vult het inbrengformulier in en plaatst het , in het Informatiesysteem 

uiterlijk op maandag voor het overleg van donderdag.   
- Op het inbrengformulier staan: NAW gegevens van de inwoner, de naam van de 

inbrenger, overzicht van betrokken partijen, vraag aan het Stedelijk Integraal Team, 
situatie beschrijving, veiligheidsinschatting en hoe/ of de inwoner geïnformeerd is 
en toestemming heeft gegeven.  

- De voorzitter bereidt 2 dagen voor het overleg de agenda voor, met daarin de 
ingebrachte casuïstiek en deelt deze via het Informatiesysteem.  

- De Professionals bereiden het overleg voor door interne informatie over de inwoner 
te raadplegen. 

2. Tussentijds delen informatie: 
- Indien een casus zich niet leent om te wachten tot het volgende overleg, wordt er 

gebruik gemaakt van de groepsapp. Via Whats’ app worden de Professionals 
verzocht om naar een casus te kijken, welke is gedeeld via het Informatiesysteem. 

- Met de betrokken partners wordt door de inbrenger buiten het twee wekelijks 
overleg een plan van aanpak gemaakt. 

- De casus wordt tevens op de agenda van het Stedelijk Integraal Overleg geplaatst. 
Stedelijk Integraal Overleg 

- Elke twee weken vindt het Stedelijk Integraal Overleg plaats; 
- De agenda bestaat uit de inbreng van nieuwe casuïstiek en het monitoren van de 

voortgang rond besproken casuïstiek. 
- Per casus wordt besproken of/ en hoe lang een casus door het Stedelijk Integraal Team 

gemonitord dient te worden.  
- Het uitgangspunt is dat alleen casuïstiek gemonitord wordt waarbij er een reëel risico is op 

herhaling of terugval. 
Verslaglegging 

- Alle ingebrachte casuïstiek wordt gedurende de pilot geregistreerd in het 
Informatiesysteem. Het gaat hierbij om NAW gegevens, naam en datum inbrenger en 
procesinformatie: wie heeft de regie, wie zijn er betrokken, wat is het vervolg (afsluiting) 

- Een casus wordt afgesloten indien er meer dan 6 maanden geen wijzigingen zijn. Het 
dossier blijft behouden maar wordt ontdaan van informatie die herleidbaar is naar de 
inwoner. 

- Professionals betrokken bij het behandelen van de casus kunnen inzage hebben in dit 
‘dossier’ ten behoeve van de specifieke doelen van de fase van behandeling van de casus, 
en vullen het dossier indien nodig aan. . En er worden  

 
 


