PRIVACY IN HET SOCIAAL DOMEIN EN DE ZORG
voor curators en mentors
● Datum: 17 juni 2020 van 9.30 – 16.30. ● Duur: 6 uren; 6 PE-punten
● Docent: mr. Anna Marie de Klerk (jurist)
● Locatie: Eten in de Molen, Zuidvliet 664, 8921 EZ Leeuwarden (gratis parkeren
parkeerterrein winkelcentrum De Centrale, 2 min. lopen)
● Investering: € 335 (plus 21% BTW) - thee, koffie en lunch wordt verstrekt.
► Inschrijvingsformulier. Klik hier.
NB. De training (met aangepast tarief) kan ook als Incompany Training
bij u op locatie plaatsvinden.
- Er is voldoende tijd voor discussie en het inbrengen van uw eigen ervaringen De bescherming van persoonsgegevens van uw cliënten betreffende begeleiding,
verpleging, verzorging en behandeling, is in een verscheidenheid van wetten en regels
vastgelegd. Onder andere: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de
WMO, de WLZ, de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de
Zorgverzekeringswet, de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.
Het vergt nogal wat om bij het bestaan van al deze verschillende wetten en regels, de bomen
door het bos te kunnen zien. Het doel van deze training is om ‘alles’ op een rijtje te
zetten zodat u uw werkzaamheden als curator of mentor goed kunt uitvoeren. De
onderwerpen en vragen die aan bod komen, zijn onder meer:
● Wat mag u o.g.v. bovenstaande wetten verwachten van hulpverleners,
zorginstellingen en organisaties (o.a. de gemeente, het sociaal wijkteam of Veilig
Thuis)? Bij welke instantie(s) of organen kunt/mag u een klacht indienen?
● Hoe zit het met uw rol/bevoegdheden? Wanneer mag u namens uw cliënt toestemming
geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens? Wanneer heeft u de
toestemming van uw cliënt nodig? Onder welke voorwaarden mag u de privacyrechten,
zoals het inzage- en correctierecht, wel dan niet namens uw cliënt uitoefenen? Wanneer
mag/moet u bepaalde persoonsgegevens met bijvoorbeeld Veilig Thuis of de gemeente
delen? Welke uitgangspunten gelden er als u deelneemt aan samenwerkingsverbanden,
zoals het Zorg- en Veiligheidshuis?
● De nieuwe Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Wat is er veranderd?
Wat houdt dit in voor de professionals op wie de Meldcode van toepassing is én de
rechten van mensen waarvan vermoed wordt dat de situatie thuis onveilig/gevaarlijk is?
Wat is uw rol/bevoegdheid bij het melden van een vermoeden van kindermishandeling of
huiselijk geweld, door of bij uw cliënten?
● De Meldcode incidenten en calamiteiten in de zorg en bij maatschappelijke
ondersteuning. Wat is de waarde van kennis van deze Meldcode voor u? Welke rol
speelt u? Hoe is de privacy in de Meldcode vormgegeven?
● Huurkwesties bij overlast. Wat houdt het screenen door de politie van huurders in?
Welke bevoegdheden heeft de burgemeester wanneer uw cliënt overlast pleegt?
● Bemoeizorg en de uitwisseling en vastlegging van persoonsgegevens.

