Gemeente Stichtse Vecht volgde de training Privacy in het sociaal domein:
“Ik zie dat er na de training een stuk nuance is gekomen: niet ja of nee,
maar wanneer mag het wel en wanneer niet?”
Hoe ga je als gemeente om met het verwerken van persoonsgegevens? Welke voorwaarden gelden er voor gegevensuitwisseling
in het sociaal domein? Net als de meeste Nederlandse gemeenten stelde de actieve gemeente Stichtse Vecht zich die vragen, met
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in het achterhoofd. De gemeente vindt het belangrijk dat de medewerkers
goed zijn voorbereid en koos daarom voor een incompany training Privacy in het sociaal domein van Schulinck voor alle
medewerkers van het domein.
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Inhoudelijke informatie / Incompany
Heeft u interesse in een opleiding en wilt u meer weten
over het programma en de mogelijkheden? Wilt u een
opleiding met meerdere collega’s volgen? Dan vormt
een Incompany de ideale oplossing.

SKJ erkend
opleidingsaanbod
De opleidingen van Schulinck
Jeugd zijn opgenomen in het
‘SKJ Kwaliteitsregister Jeugd’. De SKJ-punten zijn ook
toepasbaar op onze Incompany trainingen.

Informatie en contact

Organisatorische informatie

Schulinck heeft een ruim aanbod van één- en meerdaagse
opleidingen binnen het sociaal domein. Neem voor meer
informatie contact op met:

Heeft u vragen over uw inschrijving?
De collega’s van de cursus coördinatie
helpen u graag verder.

Liesbeth Bergsma • Manager opleidingen en marketing
077 390 26 21 • liesbeth.bergsma@schulinck.nl

Telefonisch goed bereikbaar: 077 390 26 13
Per e-mail cursus@schulinck.nl

