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Expertisecentrum
Jeugdbescherming Gelderland heeft veel expertise in het omgaan met gezinnen met 

complexe problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Deze 

expertise delen wij graag met u. U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer complexe 

scheidingen, multicultureel werken, privacy, kindermishandeling of schoolverzuim. Soms is 

een consult voldoende om uw vraag te beantwoorden. Voor meer verdieping kunnen wij u 

voorlichting geven of training. 

Onze expertise afgestemd op uw vraag
Als u behoefte heeft aan onze expertise horen wij dat graag. Op onze website vindt u ons 

actuele geaccrediteerde trainingsaanbod. Wij leveren daarin maatwerk: wij passen de inhoud 

en vorm graag aan uw specifieke wensen aan. Heeft u behoefte aan voorlichting of een 

training die u niet terug vindt op onze website, laat het ons dan weten. Samen met u zorgen 

wij voor een passend aanbod.

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroeps -

register voor Jeugdzorgwerkers. Daarmee voldoen wij aan de hoogste kwaliteitsnormen. 

Op deze flyer krijgt u meer informatie over onze training Informatiebeveiliging

en datalekken.
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EXPERTISECENTRUM TRAINING: INFORMATIEBEVEILIGING EN DATALEKKEN

TRAINING INFORMATIEBEVEILIGING EN DATALEKKEN
Sinds 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens gewijzigd, zo geldt een 

 meldplicht voor datalekken. Daarnaast is de boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoons-

gegevens uitgebreid en is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 vastgesteld. Voor jeugdhulpaanbieders en GI’s brengt dit nieuwe eisen met zich mee. 

Zo dienen zij een goed werkend Information Security Management System (ISMS) op te 

zetten om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Onder meer om, in het 

belang van de cliënt en van de organisatie, datalekken te voorkomen.

Werkt u bij een GI of jeugdhulpaanbieder, bijvoorbeeld als jurist, beleids- of 

kwaliteits medewerker of ICT manager, en vraagt u zich af:

Wat de wettelijke kaders van informatiebeveiliging en het melden

van gegevensverwerkingen zijn?

Wat een datalek precies inhoudt?

Hoe en waar u een datalek moet melden? 

Wat de consequenties zijn van een melding?

Wat de consequenties zijn als u niet meldt?

Hoe u de eerste stappen zet om een goed werkend ISMS op te zetten?

Aan welke normen dit systeem moet voldoen en wie u in uw organisatie 

betrekt bij de inrichting van het systeem?

Twee deskundige trainers (een jurist en de projectleider ISMS) helpen u graag deze en 

andere vragen te beantwoorden in deze eendaagse, informatieve en interactieve training. 

Na afloop van de training kent u de wettelijke kaders, welke verplichtingen gelden voor 

de instelling en wat de betekenis is van de melding van gegevensverwerkingen aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens. U ziet het verband tussen deze meldplicht, de meldplicht 

datalekken en de noodzaak van een ISMS. U heeft inzicht in de voornaamste normen 

die ten grondslag liggen aan het inrichten van een ISMS, waaronder de NEN 7510, 
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en in de plek die dit systeem binnen het reguliere kwaliteitsmanagementsysteem van uw 

 organisatie kan hebben. U bent zich bewust van de belangrijkste stappen die u moet zetten 

om een ISMS op te zetten. En uv weet hoe u een melding van een datalek moet opstellen, heeft 

inzicht in het boetebeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens en de mogelijke gevolgen van 

datalekken voor de organisatie.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.jbgld.nl onder Expertisecentrum voor meer informatie. U kunt zich hier ook 

 aanmelden voor deze of een van onze andere trainingen, of uw specifieke wensen doorgeven. 

Voor verdere afstemming nemen wij contact met u op. 

Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.

Hier vindt u ook de gegevens van het kantoor bij u in de buurt.
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 E contact@jbgld.nl
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