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In de Gemeentezorgspiegel combineren we informatiestromen over de Zvw, Wlz, Wmo en 

Jeugdwet voor inzicht in het zorggebruik en de zorgkosten in gemeenten. Van 

zorgverzekeraars en zorgkantoren ontvangen we Zvw en Wlz declaratiegegevens, 

waarover zij verwerkingsverantwoordelijk zijn. Van gemeenten ontvangen we Wmo en 

Jeugdwet informatie: gegevensbestanden op geaggregeerd niveau met totale aantallen 

per geslacht, leeftijdscategorie, zorgsoort en inwoners per wijk (niet naar personen 

herleidbaar). Vektis heeft slechts de rol van verwerker: wij maken met de 

Gemeentezorgspiegel aangeleverde data toegankelijk in rapportages en dashboards. 

 

Om de veiligheid van de data in de Gemeentezorgspiegel te waarborgen treffen we 

maatregelen gericht op de inhoud van de data en de technologische oplossingen. 

 

Met de maatregelen gericht op de inhoud van de Gemeentezorgspiegel beschermen we 

de integriteit en de vertrouwelijkheid van de data en de naleving van privacywetgeving. 

We treffen de volgende maatregelen: 

- Onze werkwijze voldoet aantoonbaar aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

- De data staat opgeslagen in een besloten omgeving en is alleen toegankelijk met 

een gebruikeraccounts, waarvoor toestemming van een bevoegde 

contactpersoon uit de eigen gemeente is vereist. 

- Voorwaarden met betrekking tot de data-aanlevering en het gebruik van de 

Gemeentezorgspiegel leggen we contractueel vast.  

- Aantallen <10 worden in de Gemeentezorgspiegel niet getoond, zodat de 

beschikbare informatie niet herleidbaar is tot personen. 

 

Met de maatregelen gericht op technologische oplossingen borgen we integriteit, 

voortdurende beschikbaarheid en beveiliging van de (geautomatiseerde) 

gegevensverwerking. We treffen de volgende maatregelen: 

- Het beveiligde Dataportaal gebruiken we voor het uitwisselen van 

gegevensbestanden. 

- Op basis van het DNB Toetsingskader voor Informatiebeveiliging beoordeelt KPMG 

in een jaarlijkse ISAE3000A assurance-onderzoek of en in hoeverre Vektis voldoet 

aan de standaarden en eisen. 

- In onze dienstverlening volgen we de ISO27001 en ISO27002 normen. 

- Onze infrastructuur (al onze websites en onderlinge connecties) toetsen we op 

kwetsbaarheden met penetratietesten. 

 

Door veranderende risico’s en cyberdreigingen monitoren we ontwikkelingen en herzien 

we minimaal een keer per jaar ons informatiebeveiligingsbeleid volgens de geldende wet- 

regelgeving. Meer informatie over de veiligheidsnormen van Vektis staat 

op www.vektis.nl/over-vektis/compliance. 

https://www.vektis.nl/privacy-cookieverklaring
http://www.vektis.nl/over-vektis/compliance

