
Turkooisdreef 21, 7828 BJ Emmen 
Tel: 0591532116  Fax: 084 8328282

E-mail: info@schrijvers123.nl    
Internet: https://www.schrijvers123.nl

AVG TRAININGEN

AVG TRAININGEN

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking 
getreden. Bedrijven worden hierdoor verplicht om precies te documenteren welke persoonsgegevens zij in bezit 
hebben, hoelang ze die bewaren en wat ze ermee doen. Voor ondernemers zijn er veel dingen om op te letten. 

Dat ondernemers hierdoor de bomen door het bos niet meer zien is te begrijpen. De impact hiervan beperkt zich 
niet alleen tot het documenteren, maar ook bewustworden bij iedereen binnen de organisatie. Om die redenen 
hebben wij diverse AVG trainingen ontwikkeld. Alle trainingen zijn op de praktijk gericht. Dus niet alleen saaie 
juridische leesstof.

AVG TRAININGEN 
BENT U AL AVG PROOF?

Sinds 2005 zorgt SCHRIJVERS123.NL er voor dat u veilig en efficiënt de digitale wereld kunt betreden. Dit doen wij 
via de drie pijlers van ons bedrijf Training, Webworks en Hosting. Trainingen verzorgen we op het vlak van “Kantoor 
productiviteit en presentatie” waaronder Microsoft Office 365, 2016, 2013, 2010 en “Kantoorveiligheid” zoals AVG 
Bewustwordingstraining en Privacy Officer in de praktijk. Onze trainingen sluiten direct aan op de nieuwe AVG.

Daarnaast bouwen wij websites en webapplicaties waarbij Privacy by design voorop staat. Wij weten als geen ander 
dat een veilige website niet alleen bestaat uit een goed ontwerp, maar ook het platform waar het gehost wordt, is van 
groot belang. Om continuïteit en veiligheid te waarborgen leveren wij onze eigen hosting. 

OVER SCHRIJVERS123.NL

= online training = Klassikale training

PICTOGRAMMEN



AVG TRAININGEN

Deze AVG bewustwordingstraining (DIEVTM) is een online en/of klassikale training waarin uw medewerkers geleerd 
wordt de acties van cybercriminelen te herkennen. Zo neemt u ook maatregelen om aan de AVG te voldoen.

Een jaar lang worden medewerkers getraind en geïnformeerd. Naast een basistraining van 6 blokken van 
ongeveer 10 tot 15 minuten wordt iedereen alert gehouden door 2-wekelijkse korte tips & tricks.
Een gewaarschuwd mens telt tenslotte voor twee en zo wordt de kans op datalekken al een stuk kleiner.

BEWUSTWORDINGSTRAINING 
LEER DE CYBERCRIMINEEL HERKENNEN

RESULTAAT PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie Iedereen binnen uw organisatie

Duur Klassikaal: 1 dag (2 dagdelen)
Online: altijd beschikbaar

Aantal deelnemers Max. 10 (klassikaal)

Prijs Zie website

Data Zie website

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

www.schrijvers123.nl/diev

• U leert gevaren op het internet herkennen
• U leert wat u moet doen in geval van cybercriminaliteit
• U leert verschillende vormen van cybercriminaliteit
• U leert wat goede en slechte wachtwoorden zijn en hoe 

cybercriminele dit misbruiken
• U leert wat de AVG is en wat de rechten en plichten als 

eindgebruiker zijn

OPTIONEEL

U kunt ook kiezen om de online training af te sluiten met een 
praktijkgericht examen. U ontvangt dan een wereldwijd erkend ECDL-
certificaat.

In de klassikale training “Privacy Officer in de praktijk” wordt uitgegaan van de taakomschrijving die de EU 
wettelijk heeft bepaald en in de AVG beschreven staat. Wij hebben er voor gekozen om de rol van Privacy Officer 
pragmatisch in te vullen. 

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 in de cursus veel aandacht besteed aan 
de toegevoegde waarde die de Privacy Officer voor de organisatie moet hebben en de benodigde tools.

“PRIVACY OFFICER IN DE PRAKTIJK”

RESULTAAT PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie Iedereen die verantwoordelijkheid heeft 
voor verwerking en bescherming van 
persoonsgegevens

Duur Klassikaal: 2 dagen

Aantal deelnemers Max. 16 deelnemers

Prijs Zie website

Data Zie website

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

www.schrijvers123.nl/pop

• Unieke sjablonen
• Privacy Effect Beoordeling
• Risk Assessment Privacy
• Register Verwerkingsactiviteiten
• Verwerkersovereenkomsten (wettelijk verplicht)

Iedereen weet nu wel dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is ingegaan. 
De meeste organisaties richten zich op dit moment op privacy omdat het een verplichting is. De praktische 
training gaat in op de meest gestelde vraag hoe je de AVG in de praktijk brengt. 

De training wordt verzorgt door een ervaren jurist. Deze jurist levert ook nazorg.

PRIVACY: STAP VOOR STAP BELEID VOOR HET MKB

RESULTAAT PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie beleidsmaker in (MKB) organisaties,  van 
DGA tot lijnmanagement

Duur Klassikaal: 1 dagdeel (keuze ochtend of 
middag)

Aantal deelnemers max. 12 deelnemers

Prijs Zie website

Data Zie website

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

www.schrijvers123.nl/stap

• Weten welke (commercieel-georiënteerde) kansen de AVG voor 
uw bedrijf biedt

• Hoe u 100% aan de AVG voldoet
• In welke mate u wel of niet compliant bent
• Wat u als DGA moet doen
• Welke stappen u nu nog concreet moet (laten) nemen
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