
Voor procesregisseurs en 
professionals  van ketenpartners 

Gegevensdeling in het Zorg -en Veiligheidsdomein 

E-learning en trainingen 

Introductie 

In maart dit jaar stelde de landelijke stuurgroep (Zorg- en) 

Veiligheidshuizen het handvat ‘Gegevensdeling in het Zorg- 

en Veiligheidsdomein’ vast. Het handvat bevat de juridische 

kaders voor de omgang met gegevens in het Zorg- en 

Veiligheidsdomein. Het is opgesteld door een werkgroep 

met privacy deskundigen van het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie verschillende ketenpartners waaronder GGZ, 

Politie, OM, Reclassering, en de managers van de (Zorg- en) 

Veiligheidshuizen. Het handvat is inmiddels op bestuurlijk 

niveau breed omarmd als richtinggevend document voor de 

zorgvuldige omgang met persoonsgegevens bij complexe 

casuïstiek zoals die in de (Zorg- en) veiligheidshuizen, en 

bijvoorbeeld in de samenwerking rond personen met verward 

gedrag, aan de orde is. 

In de kern gaat de training erover hoe je tot zinvolle samenwerking 

komt bij complexe veiligheidscasuïstiek, met oog voor een 

zorgvuldige en rechtmatige omgang met persoonsgegevens van 

burgers. 

Organisatie  en certificaat 

De training wordt georganiseerd door VNG Academie namens 

de landelijke stuurgroep (Zorg- en) Veiligheidshuizen, met 

subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Als 

deelnemer ontvang je een certificaat van deelneming en 

een verklaring die je kunt gebruiken voor het verkrijgen van 

accreditatiepunten. 

E-learning 

Naast de training, worden ook een e-learning en een trainingstraject 

specifiek voor juristen en beleidsmedewerkers in het Zorg- en 

Veiligheidsdomein georganiseerd. Doel van deze training is om 

juristen bekend te maken met het handvat zodat de ketenpartners 

vanuit een gezamenlijke basis professionals kunnen adviseren 

rondom gegevensdeling bij complexe veiligheidscasuïstiek. 

Training 

Deze training is bedoeld voor jou als procesregisseur en als 

professional van een aangesloten ketenpartner die dagelijks 

bezig is met samenwerking rond complexe veiligheidscasuïstiek 

en daarbij afwegingen maakt rond het gebruik en het delen 

van persoonsgegevens. Je wordt bekend gemaakt met 

de belangrijkste uitgangspunten van het handvat en de 

consequenties ervan voor de praktijk. Je krijgt inzicht in de 

mogelijkheden voor het delen van gegevens bij complexe 

veiligheidscasuïstiek, de verschillende perspectieven van 

ketenpartners en hoe je samen tot verstandige afwegingen 

komt omtrent het al of niet delen van gegevens en je krijgt 

inzicht in de grenzen aan het delen van gegevens op basis van 

het handvat. 

Opzet van de training 

De training bestaat uit verplichte deelname aan een e-learning 

module waarna je kunt deelnemen aan de trainingsbijeenkomst. 

De training kent een regionale opzet. Het doel hiervan is 

dat je met mensen waarmee je in de praktijk samenwerkt 

de training volgt en ook samen het gesprek voert hoe zij in 

de praktijk tot een zorgvuldige en rechtmatige omgang met 

persoonsgegevens van burgers komen. 
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Werving in samenwerking met de managers Zorg- en 

Veiligheidshuizen 

De training kent geen open inschrijving. Om tot een goede 

samenstelling van de deelnemers per regionale sessie te komen 

vindt de werving plaats in samenwerking met de managers van 

de Zorg- en Veiligheidshuizen. 

Tijdens de e-learning staat kennisoverdracht centraal. De 

e-learning wordt afgesloten met een  kennistoets. 

Digitale intake 

Na  je  inschrijving  voor  de  training  word  je  uitgenodigd  voor 

een digitale intake. Op basis hiervan stemmen de docenten het 

programma specifiek af op de leer- en  informatiebehoefte. 

Digitale leeromgeving 

Tijdens deelname aan de training heb je 24/7 toegang tot de 

digitale leeromgeving van de VNG Academie. 

Inhoud en leerdoelen e-learning Direct inschrijven voor data en locaties 

Voor de inschrijving word je benaderd door de manager van het 

(Zorg- en) Veiligheidshuis bij jou in de regio. 

• 

• 

• 

Introductie op het handvat. 

De consequenties van het handvat voor de praktijk. 

Casuïstiek: gegevensgebruik in de fasen van aanmelding en 

intake, triage en voorbereiden casusoverleg, casus overleggen, 

afschaling. 

Gebruik van de‘webtool gegevensdeling zorg- en veiligheid’. 

Kennistoets. 

• 

• 

Tijdens de trainingsbijeenkomst staat de toepassing van 

de kennis uit de e-learningmodule centraal en vindt verdere 

verdieping plaats. 

 

Tijdens de trainingsbijeenkomst 

• Krijg je inzicht in de eigen werkwijze en hoe het handvat zich 

daartoe verhoudt. 

Ga je aan de slag met casuïstiek: oefen je met het maken van 

noodzakelijkheidsafwegingen. 

Kom je tot gezamenlijke afwegingen en afspraken over 

gegevensdeling met verschillende ketenpartners. 

Bespreken we jouw eigen gesignaleerde knelpunten op basis 

van dilemma’s in de praktijk. 

Komt gegevensdeling bij andere taken in het (Zorg- en 

Veiligheidshuis (doelgroep overleggen, kennisknooppunt) aan de 

orde. 

• 

De VNG e-learning en trainingen: Gegevensdeling in het Zorg- en 

Veiligheidsdomein zijn een gezamenlijk initiatief van: • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

de Landelijke stuurgroep zorg- en veiligheidsdomein 

VNG 

Het Openbaar Ministerie (OM) 

Politie 

GGZ Nederland 

Reclassering Nederland 

Leger des Heils 

Jeugdzorg Nederland 

Raad voor de Kinderbescherming 

Landelijke Vereniging Managers van veiligheidshuizen (LVMV) 

• 

• 

Docenten en gastsprekers 

De kwaliteit van de e-learning en training wordt gegarandeerd 

door de begeleiding en inzet van inhoudelijke expertise van de 

werkgroep Gegevensdeling in het Zorg- en Veiligheidsdomein 

de VNG, met inhoudelijke experts uit de praktijk. Meer informatie? 

Voor meer informatie kun je terecht bij het (Zorg- en) 

Veiligheidshuis in je regio of de  VNG Academie Postbus 30435, 

2500 GK Den Haag 

Telefoonnummer.: 070-373 84 92 

of  via de  email:  

(vngacademie@vng.nl 

Deelname  is kosteloos 

Deelname aan de e-learning, training en centrale afsluiting is 

kosteloos dankzij subsidie van het ministerie van Veiligheid en 

Justitie. 
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