Klassikale training
“Privacy Officer in de praktijk”
Veel organisaties kunnen het zich eigenlijk niet meer permitteren om niet iemand beschikbaar te hebben, die goed
weet om te gaan met de problematiek rond privacy. Denk aan de aandacht van de media voor dit onderwerp met het
risico op reputatieschade, aan de meldplicht Wet Datalekken of de verhoogde boetes, aan de bewerkersovereenkomsten die steeds vaker geëist worden en aan de verplichting om een Privacy Officer in dienst te hebben.
De Privacy Officer kan uw organisatie door de voorbereiding
loodsen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die per mei 2018 afgerond moet zijn. Zie ook de
impact van de EU privacy verordening (AVG) op uw organisatie. Door alle ophef rond het onderwerp is de aandacht sterk
gericht op alles wat niet mag en wordt de Privacy Officer vaak
gezien als een verlengstuk van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat is echter geenszins de bedoeling, zoals ook blijkt uit de
nieuwe EU verordening. De Privacy Officer heeft tot taak
de organisatie te dienen. Hij moet de organisatie helpen
haar doelen te bereiken, zonder dat daarbij de wet wordt
overtreden. De Privacy Officer adviseert de organisatie op dit
punt bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en plannen (privacy
by design) en weet wat er geregeld moet worden bij uitbesteding, ketenautomatisering, SaaS en Clouddiensten en het
delen van persoonsgegevens. Hij/zij moet vooral weten welke
mogelijkheden de wet- en regelgeving biedt. Verder helpt de
Privacy Officer de organisatie om menselijke missers met het
risico op reputatieschade, boetes of op zijn minst veel gedoe
te voorkomen.
In de klassikale training “Privacy Officer in de praktijk” wordt
uitgegaan van de taakomschrijving die de EU wettelijk
heeft bepaald en die in 2018 ook voor Nederland zal gaan
gelden. Daarbij kiest Quality Mentor er uiteraard voor de rol
van Privacy Officer pragmatisch in te vullen. Tijdens de cursus
worden vele tools besproken. De Privacy Officer leert hiermee
snel eventuele tekortkomingen te constateren en te navigeren
in het oerwoud van wet- en regelgeving in zowel Nederland
als de EU. Daarnaast wordt er in de cursus veel aandacht besteed aan de toegevoegde waarde die de Privacy Officer voor
de organisatie moet hebben.

Doelgroep
De opleiding is ontwikkeld voor iedereen die verantwoordelijkheid heeft voor verwerking en bescherming van persoonsgegevens, zoals:
• Privacy Officers
• Data Protection Officers
• Compliance Officers
• Security Officers
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• Bedrijfsjuristen of contractmanagers
• HR managers/medewerkers
• Managers verantwoordelijk voor de inkoop van ICT-diensten
• ZZP’ers, die zich willen laten inhuren als Privacy Officer (FG).

Programma
Dag 1: De regels ….
• Basisbegrippen
• De Privacy Officer in de organisatie
• Privacy compliance scan
• Ketens van verwerking van persoonsgegevens
• Big data en datahandel
Dag 2: …. en het spel
• Meldplicht datalekken
• Privacy by design en default
• Privacybeleid
• Privacy Awareness
• Privacy impact analyse

Organisatie
•	kosten van de cursus bedragen € 1195,00 excl. BTW
•	dit is inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee en
parkeren op het terrein van Van der Valk
•	cursusmateriaal is inclusief checklists en herbruikbare
sjablonen
•	voor elke cursus streven we naar een maximaal aantal
deelnemers van 12
•	de cursus gaat door bij een minimaal aantal inschrijvingen
van 6 personen
•	als dit aantal dreigt te worden overschreden, proberen
we altijd extra cursussen te organiseren
•	voor vragen of opmerkingen kunt u het reactieformulier
gebruiken
•	de cursus kan ook In-Company worden gegeven en
wordt dan helemaal toegespitst op uw wensen

Inschrijven
U kunt zich voor deze cursus aanmelden via het inschrijfformulier
op www.diev.nl.

Data Informatie
Eindgebruikers
Veiligheidstraining

Referenties
John Groenendijk
Goede tweedaagse training met de juiste
dosering van theorie en praktijk. Je krijgt
de handvatten om in de praktijk de vragen
adequaat te kunnen beantwoorden waarbij
de AVG/GDPR goed aan bod is gekomen.
Zeker een aanrader voor wie meer over
de nieuwe privacy wet- en regelgeving wil
weten.
José van Dijk
Zeer informatieve, praktische dagen, waarin
wetgeving serieus, maar ook relativerend aan
de orde komt. De rode draad is de wetgeving
te kennen en vervolgens zelf nuchter na te
blijven denken. Verademend.
Dick Veul
Cursus gaf de juiste relativering van de
privacywetgeving. Hoe er aan te voldoen
op een praktische manier. Er is veel meer
mogelijk dan ik altijd dacht. Het is maar hoe
je het opschrijft en wat het bedrijfsbelang is.
Cursus is van harte aan te bevelen.
Brenda Tuk
De training heeft absoluut aan mijn verwachtingen voldaan. Goede balans van theorie
en praktijk. Hoe om te gaan met de AVG
is helder uiteengezet, ik kan goed geïnformeerd en nu met veel plezier verder met de
praktijk.
Ferry Posno
Cursus die op een pragmatische wijze inzicht
biedt op verplichtingen vanuit de AVG. Juiste
verhouding tussen theorie/praktijk. Praktische
handvatten meegekregen om in het veld te
gebruiken. Cursus en docent zijn van harte
aan te bevelen.
René Groenewegen
Goede cursus met veel voorbeelden en
juiste relativering van alle regels. Handige
checklists.
Koos Wijdenes
Praktische en pragmatische cursus over
hoe om te gaan met de AVG. Gelijk aan de
ISO27001 begeleiding van ZBC ook hier weer
waardevolle templates gekregen om in de
praktijk toe te passen.
Leon van Lare, Manager ICT bij SOML
Ik vond het een zeer prettige cursus. Praktisch
en nuchter met veel tips en voorbeelden. Nu
kan ik het onderwerp privacy gaan meenemen met het traject van een informatiebeveiligingsplan. Ik kan mooi de risico-analyses
en de beleidsaanpassingen van het werkgebied privacy binnen dit zelfde traject doen.
Spaart me veel tijd en geeft me maximaal
overzicht.

Mark Meijer
Naar aanleiding van de interessante en
goede nieuwsbrief de stap gezet om mij in
te schrijven voor de training “Privacy Officer
in de praktijk”. De training heeft mijn verwachtingen absoluut behaald en op sommige
punten zelfs overstegen. Het is inderdaad
praktisch en zeker heel goed hanteerbaar in
de praktijk. Mijn complimenten aan Wiebe
en de medecursisten die voor een goede
dosis interactiviteit hebben gezorgd die van
toegevoegde waarde is geweest.
Patrick Plate
Goede cursus, gericht op praktijk en dan
vooral de pragmatische toepassing. Voorbeelden uit je eigen praktijk/bedrijf worden
besproken incl. do’s en dont’s. Zeer nuttig!
Mirjam Beuker
Informatiebewustzijn en privacy zijn voor ons
belangrijke termen. Toen de kans zich voordeed de cursus Privacy Officer in de praktijk te
volgen, twijfelden wij dan ook niet. Met deze
cursus hebben we ons nog meer verdiept in
de privacywetgeving, meldplicht datalekken
en de taken van de Privacy Officer. Hierdoor
kunnen wij onze rol als trainer en adviseur nog
beter uitoefenen.
Wiebe is een open en prettig persoon die de
stof boeiend en omkleed met veel praktijkvoorbeelden brengt. Hij maakt het levend,
praktisch toepasbaar en speelt met gemak in
op wensen van de cursisten. Het aanvullende,
zeer bruikbare cursusmateriaal maakt het
verhaal compleet.
De groep cursisten was divers, maar allemaal
met eenzelfde soort informatiebehoefte. Er
was een prettige sfeer en sprake van veel
interactie. Kortom, een aanrader en graag
tot ziens op de eventuele follow-up!
Hartelijke groet van
Mirjam en Edwin Beuker
B&O Info.
Monique Boselie
In de cursus word je op een prettige, begrijpelijke wijze geïnformeerd over de actuele
wet- en regelgeving op het gebied van
privacy. Daarnaast is er voldoende tijd om te
bespreken hoe je dit kunt toepassen in de
dagelijkse praktijk. Het aangeboden cursusmateriaal is uitgebreid en daarom goed te
gebruiken als naslagwerk.
Charlotte Lambooy
De cursus heeft mij inzicht en praktische
handvatten gegeven. Wiebe (ZBC) deelt zeer
nuttige kennis. Een aanrader.
Michiel Baars
Zeer verhelderend, snel wegwijs geworden in
de “grijze” Wet- en Regelgeving m.b.t. AVGwet en functioneren van “Privacy Officer”

Hans van der Boom
Twee volle en pittige dagen die je goed
inzicht geven in de regels (wetgeving) en hoe
daarmee wel en niet om gegaan kan worden.
Meer dan voldoende tijd voor discussie en de
uitleg wordt voorzien van goede voorbeelden uit de praktijk. Prettige, zeer deskundige
manier van ‘lesgeven’ met ruimte voor de
broodnodige humor en pragmatisme. Mocht
je nog verder in de materie willen duiken dan
biedt deze cursus je ook de handvatten voor
een verdere verdieping. Het aanbod van een
jaarlijkse terugkomdag(deel) lijkt me een goed
idee. De accomodatie en de verzorging in/
door de Reehorst is uitstekend.
Roel Willemse
Een zeer interactieve cursus met veel oog
voor de praktijk. Eerst wordt een goede basis
gelegd wat als vertrekpunt geldt voor de
rest van de cursus. Wiebe weet het continu
boeiend te houden en werkt met veel praktijkvoorbeelden die je mooi kunt spiegelen
aan de eigen werkomgeving.
Wendy Franken
Als bedrijfsjurist van een grote distributeur
vond ik het vooral van belang om van de
praktische zijde van de regelgeving op de
hoogte te komen. Dit is gelukt. Wiebe is
een ervaringsdeskundige op vele vlakken
waardoor privacy en security niet op zichzelf
stonden in de cursus. Een aanrader: juist voor
juristen die de impact van de regelgeving op
de praktijk goed inschatten.
Marike Koopman-van der Veeken
Goede training. Precies wat je nodig hebt
om in de praktijk aan de slag te kunnen als
privacy officer. Mooie mix van deelnemers uit
verschillende branches.
Ruud van Merkhoven
Praktische cursus, veel geleerd, goed toepasbaar in de praktijk, prima verzorging
Marjolein van Noorden
In de cursus kwamen wet- en regelgeving
goed aan de orde. De nadruk lag m.i. veel op
de techniek. Ik had graag wat meer praktijk
voorbeelden ontvangen.
Peter Beliën
Cursus geeft goed beeld van de wetgeving
en de verschillende aspecten die van belang
zijn. Vond het jammer dat de focus (te) veel
op de techniek lag, vooral omdat we in gezamenlijkheid meerdere malen concluderende
dat mindset en awareness als misschien wel
nog belangrijkere aandachtspunten gelden.
Kortom meer aandacht voor menselijke factor maakt het geheel nog waardevoller.
Documentatie: helder en netjes verzorgd.
Locatie: prima.

