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Privacy
Bewustwording
geeft frisse blik op
dienstverlening

Betrouwbaarheid
Uw burger is klant van uw gemeente en netwerkpartners en moet er op
kunnen vertrouwen dat gegevensverwerking zorgvuldig en correct binnen
de kaders van de privacywetgeving plaatsvindt. Deze gegevens moeten
bij u goed beveiligd zijn tegen ongeoorloofd gebruik en mogen niet
onnodig of bovenmatig worden verwerkt. Zonder het vertrouwen van uw
klant kunt u uw taken en doelstellingen als integrale dienstverlener niet
goed vervullen.

Het borgen van privacy vraagt een integrale aanpak en dat kost tijd, kennis,
geld en inzet om de waarborgen goed te implementeren.
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In de Privacy Bewustwordingstraining wordt gewerkt vanuit de achterliggende kernwaarden zodat dwarsverbanden naar de privacy waarborgen
kunnen worden gemaakt. Deze training geeft de juiste kennis en kunde van
privacy waardoor er met stapsgewijze afwegingen, een mooi bewustwordingsproces op gang wordt gebracht, dat een frisse en scherpe blik op
dienstverlening geeft.

In de training wordt gebruik gemaakt van het Handboek Privacy Bewust
wording in het Sociaal Domein. Dit handboek is een uitgebreid naslagwerk
en bedoeld om in combinatie en aansluiting op de privacy-training, het
privacy bewustwording voor de organisatie en de professionals op een
duurzame en blijvende wijze te faciliteren.

ViSi Groep BV
Over de trainer
Yvonne Sieverts verzorgt trainingen in Privacy bewustwording.
Zij is naast trainer en coach, een ervaren gemeentejuriste
gespecialiseerd in privacy. In haar visie kan privacy goed worden geïntegreerd bij het verlenen van adequate hulp- en
dienstverlening, als medewerkers leren zich goed en zorgvuldig te bewegen in het veld van privacy afwegingen.

Over de training Privacy Bewustwording
Met de nieuwe taken die gemeenten hebben gekregen en het streven naar meer
integraliteit, is het maken privacy afwegingen nog belangrijker geworden. Zorgvuldigheid, integriteit en respect zijn belangrijke menselijke waarden die meespelen bij het verwerken van vaak zeer gevoelige persoonsgegevens.
Door kennis en kunde van de verschillende privacy kaders in het Sociaal Domein,
de afwegingsystematiek en toepassen van triage, wordt in de training een goede
basis voor privacy bewustzijn gecreëerd en ontstaat er zicht op de bewegingsruimte in het privacy spectrum. Voor het goed kunnen toepassen van privacy
wordt ook een groot beroep gedaan op vaardigheden van de professionals, als
goed kunnen luisteren, afwegen, motiveren en het nemen van verantwoordelijkheid. Tijdens de training komen alle facetten aan bod en gaan we op reis door het
privacy spectrum met het Handboek als spoorboekje. Privacy kan na de training
worden toegepast, als een versterking van de geboden dienstverlening.
Over de ViSi Groep B.V.
De ViSi Groep biedt een aantal gespecialiseerde diensten aan, waaronder training
en coaching, juridische en financiële dienstverlening voor de overheid en (interim) management. Voor meer informatie, zie de website www.visigroep.nl

Handboek Privacy Bewustwording in het Sociaal Domein

In juni 2015 won zij met haar project Privacy in het Sociale Domein, de VNG
Aanmoedigingsprijs ‘beste zichtbare integrale aanpak’
Uit het Juryrapport ‘De kracht van haar aanpak is dat Yvonne zowel de rol vervult
van jurist in het project als ook zelf de privacy trainingen opzet en verzorgt. In de
trainingen komen het juridisch kader en de praktijk bij elkaar en dat draagt bij aan
de bewustwording voor het belang van de privacy-afweging in de dagelijkse
praktijk van de professionals in het wijkteam.’
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Voor wie?
Voor zowel de uitvoeringsteams van de gemeenten als netwerkpartners
binnen het Sociaal Domein, beleid, stafmedewerkers, management en
bestuur kunnen op maat privacy bewustwordingstrainingen worden ver
zorgd. Door intensieve trainingen voor verschillende disciplines wordt
privacy bewustwording op alle niveaus verhoogd en de implementatie
van privacy waarborgen in de werkprocessen en houding & gedrag verge
makkelijkt.

De training Privacy Bewustwording in het Sociaal Domein Is door SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geaccrediteerd met 8 PE punten.

Over Yvonne Sieverts

Yvonne adviseert gemeenten en netwerkpartners
over privacy vraagstukken, screent werkprocessen
en stelt beleid, gedragsregels en protocollen op.
Yvonne is een zeer ervaren gemeentejurist Sociaal
Domein, privacy-expert en trainer. Zij verzorgt
in
tensieve privacy bewustwordingstrainingen
waarbij theorie en praktijk elkaar vinden in interactieve trainingen.
In haar visie geeft privacy bewustwording een frisse blik op dienstverlening. Privacy waarborgen kunnen goed worden geïntegreerd,
als professionals leren zich goed en zorgvuldig te bewegen in het
Privacy Spectrum.
In juni 2015 won zij met haar project Privacy in het Sociale Domein,
de VNG Aanmoedigingsprijs ‘beste integrale privacy aanpak’
Uit het Juryrapport ‘De kracht van haar aanpak is dat Yvonne zowel
de rol vervult van jurist in het project als ook zelf de privacy trainingen opzet en verzorgt. In de trainingen komen het juridisch kader en
de praktijk bij elkaar en dat draagt bij aan de bewustwording voor het
belang van de privacy-afweging in de dagelijkse praktijk van de professionals in het wijkteam.’
Contact: yvonne@visigroep.nl of 06-42509284
Over de ViSi Groep B.V.

De ViSi Groep biedt een aantal gespecialiseerde diensten aan, waaronder training en coaching, juridische en financiële dienstverlening
voor de overheid en (interim) management. Voor meer informatie,
zie de website www.visigroep.nl

