
 

BESTUURLIJKE CONFERENTIE VOOR 
GEMEENTEN, JEUGDHULPAANBIEDERS EN PROFESSIONALS 

 
IN GOED VERTROUWEN 

DE PRIVACY VAN DE JEUGD GEBORGD 

22 juni 2016 
 

Victor Everhardt, voorzitter VNG-subcommissie Jeugd en  

Paul van Rooij, voorzitter Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) 

nodigen u van harte uit voor de bestuurlijke conferentie  ‘In goed vertrouwen’ op 22 juni 2016 van 

13.00 tot 17.00 uur in Utrecht. 

 

Zorgvuldig omgaan met privacy, met persoonsgegevens, is van groot belang bij alle vormen van hulp- en 

zorgverlening. Om dit goed te laten verlopen, zijn er inspanningen nodig van meerdere partijen: 

gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en professionals. Wij willen 

gezamenlijk een impuls geven aan de borging van de privacy door middel van deze conferentie. 

 

Dit doen we met een gezamenlijk manifest en een set van vuistregels. Hiermee stimuleren we dat we 

werken vanuit gedeelde waarden. Tijdens de conferentie kunt u bijdragen aan de de inhoud van de 

vuistregels en kunt u uw bestuurlijke commitment tot uiting brengen via de ondertekening van het 

manifest. 

 

De vuistregels bieden professionals handvatten voor de praktijk. Na de conferentie worden de 

vuistregels gepubliceerd in een praktische vertaling via een informatieve app of website. Met alle partijen 

werken we samen aan vervolgstappen, die uw organisatie in de praktijk verder helpen met het borgen 

van de privacy en de omgang met persoonsgegevens. 



 

Noteer 22 juni alvast in uw agenda. De conferentie vindt plaats in Domstad, Koningsbergerstraat 9 in 

Utrecht.  U ontvangt binnenkort meer informatie over het programma en inschrijving. 

 

Wij hopen u op 22 juni te ontmoeten! 

 

Victor Everhardt, 

voorzitter VNG-subcommissie Jeugd 

 

 

Paul van Rooij, 

voorzitter Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) 

 

 
 

 

 

Deze conferentie wordt georganiseerd in samenspraak met de volgende partijen: 
 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), GGZ 
Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Jeugdzorg Nederland, Vereniging 

Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), ActiZ, Informatievoorziening Sociaal Domein 
(ISD),  Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 

(NVvP), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J). 

 
De borging van privacy voor jeugd gaat ons allen aan. Wilt u met uw organisatie aansluiten en 

betrokken worden bij de vervolgactiviteiten, dan kunt u dit kenbaar maken bij 
dverseput@ggznederland.nl en leonsonnenschein@ziggo.nl. 

 

	


