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Workshop Privacy Afspraken 
bij Ketensamenwerking

‘Binnen 3 uur de volledige keten in beeld én heldere afspraken 
met de ketenpartners, hoe doe je dat?’

Stel, je bent lid van een wijkteam dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van een 
gezin. Hoe werk je met elkaar samen om de bescherming van persoonsgegevens op de 
juiste manier te borgen? Welke richtlijnen, afspraken, protocollen zijn hier van toepassing? 
Hoe ga jij hiermee om? En vooral, hoe doen de andere partijen dat? Kortom, een complexe 
casus die vooral duidelijk maakt hoe belangrijk de samenwerking in ketens is als het gaat 
over informatie- en privacybescherming en hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

Best Practice Privacy afspraken
De workshop Privacy Afspraken bij Ketensamenwerking van het CIP, biedt concrete handvatten 
om tot heldere ketenafspraken te komen. Bedoeld voor, zoals in de AVG beschreven, een 
verwerkingsverantwoordelijke en verwerker (partijen in een keten) en de relaties daartussen. Vooral 
wanneer bij de gegevensverwerking meerdere partijen betrokken zijn, kunnen complexe ketens 
ontstaan, waarbij in iedere schakel aandacht moet zijn voor het beschermen van de privacy. Om tot 
dialoog en afspraken te komen tussen deze partijen, heeft het CIP een stappenplan ontwikkeld; de 
zogeheten Best Practice Privacy afspraken bij ketensamenwerking. 

Met dit stappenplan gaan deelnemers van de workshop gedurende een dagdeel aan de slag. Tijdens de 
workshop wordt al doende in kaart gebracht welke aspecten relevant zijn voor privacy borging in een 
ketensamenwerking en welke onderlinge afspraken gemaakt moeten worden te midden van complexe 
afhankelijkheden en wisselende relaties tussen de partijen.

Praktische informatie over de workshop
Doelgroep : voor iedereen die ketens belangrijk vindt!
Duur van de workshop : ca. 3 uur
Aantal deelnemers : minimaal 1 en maximaal 3 groepjes van  5 á 6 deelnemers per groep,  

plus 1 procesbegeleider per groep
Kosten : er worden uren ingezet voor een organisatie. Omdat dit ten koste gaat van 

onze taak om CIP-brede samenwerking te bevorderen, vragen wij hiervoor 
een *vrijwillige bijdrage.

Opgeven voor de workshop
Wil je deze workshop in je organisatie inzetten: laat dan een bericht achter op de contactpagina van 
onze site: cip-overheid.nl/contact

Best Practice
Wil je de Best Practice Privacyafspraken bij ketensamenwerking bekijken? 
Je kunt het document downloaden vanaf: 
cip-overheid-privacyafspraken-in-ketensamenwerking

Het CIP betracht zorgvuldigheid bij het samenstellen van zijn publicaties. Het kan echter voorkomen dat er toch sprake is van omissies  
of onjuistheden. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de lezer zelf dit te beoordelen en te corrigeren indien hij zich baseert op of gebruik  
maakt van een CIP-publicatie.

*Aangezien de waarde van de CIP-bijdrage voor iedere organisatie verschillend zal zijn en de draagkracht sterk uiteen kan lopen, laten we de hoogte 
van de financiële bijdrage over aan de organisatie zelf.

https://www.cip-overheid.nl/contact/
http://cip-overheid.nl/media/1131/20180212-privacyafspraken-in-ketensamenwerking-v1_0.pdf

