
 

 
In het sociaal domein worden voortdurend persoonsgegevens verwerkt. Aan welke kaders is dit 
gebonden? Hoe weet je of een verwerking is toegestaan? Welke veranderingen brengt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) met zich mee? Hoe zorg je er als organisatie voor dat je in 
control bent als het om de AVG gaat? Welke knelpunten worden in de literatuur gesignaleerd en hoe 
verhoudt dit zich tot de gemeentelijke praktijk? Nu het sociale domein volop in ontwikkeling is en 
nieuwe wetgeving en jurisprudentie elkaar in rap tempo opvolgen, helpen wij je graag om procedures 
en privacyschendingen te voorkomen. 

 
Deze cursusdag is interessant voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein. Dit kunnen 
consulenten / dienstverleners in de uitvoering zijn, maar ook beleids- en kwaliteitsmedewerkers op de 
verschillende domeinen of het totale sociale domein. Ook is de cursus afgestemd op teamleden en 
coördinatoren. 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 

Deze actualiteitenbijeenkomst wordt verzorgd door de juridisch adviseur bij SCIOPENG, afkomstig uit 
de praktijk. 
 

 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

● Oude en nieuwe wettelijke kaders rondom privacywetgeving in het sociaal domein; 
● Het verwerken van persoonsgegevens en een rechtsgeldige toestemming; 
● Privacy en het beroepsgeheim, ook met betrekking tot meldingen bij het AMHK; 
● Privacy versus toezicht en handhaving; 
● Verplichtingen van de verantwoordelijke en rechten van de betrokkene. 

Voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens wordt toestemming vereist. Deze toestemming 
moet aan voorwaarden voldoen, waaronder een vrije wilsuiting. Maar hoe verhoudt deze vrije wil zich 
tot de afhankelijkheidsrelatie van de cliënt? Hoe verhouden privacybepalingen voor diverse 
beroepsgroepen en uit diverse wetten zich tot elkaar? Biedt de wet andere mogelijkheden waardoor 
we op een rechtsgeldige manier deze persoonsgegevens kunnen verwerken? 

 



 

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus hebt bijgewoond. 
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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