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3-daagse masterclass

Privacy governance &
risk management
Leer risicogebaseerd werken en borg een solide privacy organisatie
Highlights
»
»
»
»

Bepaal het privacy ambitie- en volwassenheidsniveau van uw organisatie
Kwalificeer uw privacy risico’s en vertaal resultaten naar beleid en effectieve beheersmaatregelen
Krijg concrete handvatten en instrumenten voor het succesvol inrichten van uw privacy organisatie
Leer van de praktijkervaringen van o.a. de Volksbank, Essent NL, NS



Data
5, 6 & 17 november 2020



Locatie
Amsterdam & Online

18 PE punten



Website
iir.nl/privacygovernance

Bouw een solide privacy
organisatie door succesvol
risicomanagement
Veel bedrijven worstelen met de inrichting van de privacy organisatie,
betrokkenheid van het bestuur en het meekrijgen van de organisatie. Een goed
ingerichte privacy organisatie vraagt om een afgewogen privacy beleid, duidelijk
belegde verantwoordelijkheden en resultaatgericht risicomanagement.
Deze cursus behandelt de methode en technieken voor het inrichten van de
privacy organisatie met gefundeerde keuzes. Naast een heldere strategie, leert
u hoe u een privacy organisatie neerzet die haar risico’s beheerst en welke
instrumenten en controls u kunt gebruiken voor het naleven van privacy regels en
beleid. Zo komt u tot een solide privacy organisatie, die zich continu verbetert en
aantoonbaar voldoet.

Na het volgen van de masterclass
» B
 ent u in staat om privacy risico’s te vertalen naar keuzes in het
privacymanagement
» Heeft u de proceseigenaren en actiehouders benoemt en kent u uw rol
als DPO/projectverantwoordelijke
» Realiseert u privacy compliance door het doen van controls en audits
in de Plan-Do-Check-Act-Cyclus
» Zorgt u voor een bewuste organisatie die groeit naar het gewenste
privacy volwassenheidsniveau
» Heeft u focus op zaken die de meeste impact hebben op het onderhouden
van de privacy organisatie.

Speciaal ontwikkeld voor:
Professionals die betrokken zijn bij het inrichten en onderhouden van een privacy
organisatie en hierover meer praktische handvatten willen hebben:
» DPO’s / FG’s
» Privacy managers
» Projectverantwoordelijken, programmamanagers, kwartiermakers
» Privacy champions, -coördinatoren of –medewerkers
» Compliance Officers
» Risk managers
» Bedrijfsjuristen, privacy juristen
» IT managers
» Security managers, CISO’s
» Auditors
»
Deze training is (ook) geschikt voor leden van multidisciplinaire teams die zich
met GRC (governance, risk & compliance) bezig houden.

Dagindeling
08:30
09:00
11:00 - 11:15
12:00 - 13:00
13:00
15:00 - 15:15
17:00

Ontvangst met koffie en thee
Start ochtendprogramma
Pauze
Lunch
Start middagprogramma
Pauze
Evaluatie en afsluiting

Uw docenten/gastsprekers

Jean Paul van Schoonhoven
Eigenaar bij Legal2Pratice

Ron Masselink
Senior Programmamanager, Privacy Officer bij de Volksbank

Jean Paul is opgeleid als jurist en bedrijfseconoom en is
eigenaar van privacy management adviesbureau Legal2Practice.
Legal2Practice biedt advies maar ook projectmanagement,
interim rollen als privacy officer of diensten als externe
Functionaris voor Gegevensbescherming. Voorheen was Jean
Paul werkzaam als Chief Privacy Officer bij PostNL, Chief
Compliance Officer bij de AFM, group compliance officer bij SNS
REAAL en als beleidsmedewerker bij de AP. In zowel de publieke
en private sector heeft hij ruime praktijkervaring opgedaan.
Jean Paul publiceert en spreekt regelmatig over privacythema’s
en is oprichter en redactielid van Jurisprudentie Bescherming
Persoonsgegevens. Jean Paul is lid van de IAPP en de Vereniging
voor Privacyrecht.

Met een achtergrond in de externe en interne audit heeft Ron
een brede basis gelegd voor het opzetten en besturen van
effectieve risk based processen. Deze kennis en ervaring is
verder uitgebouwd in rollen als bedrijfshoofd van het Service
Center Hypotheken en als senior programmamanager bij de
Volksbank. In deze laatste rol is Ron verantwoordelijk voor
het opzetten en aansturen van bedrijf brede strategische
veranderprogramma’s, waaronder ook een privacy programma.
De doelstelling van dit programma was om in control te
komen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens
en het inrichten van de organisatie van de Volksbank, om ook
blijvend te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving op dit
gebied. Ook heeft Ron de rol van Privacy Officer en Functionaris
Gegevensbescherming van de Volksbank tijdelijk ingevuld.

Udo Oelen
Chief Privacy Officer / FG bij de Nederlandse Spoorwegen

Lenneke von Berg
Data Protection Officer bij Innogy / Essent NL

Udo Oelen is sinds 1 maart 2018 Chief Privacy Officer/
Functionaris voor gegevensbescherming bij NS. Daarvoor
werkte hij 6 jaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
als Hoofd Toezicht Private sector en bijna 4 jaar als hoofd
Bedrijfsvoering bij het College Bescherming Persoonsgegevens
(nu AP). Verder terug was hij bestuurslid bij het Kadaster en
projectleider bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dag 1 | donderdag 5 november 2020
Governance - Het organiseren en inrichten van privacy beleid

Ontvangst door uw docent Jean Paul van Schoonhoven, partner, Legal2Practice
Het inrichten van de privacy organisatie
» Bepalen van de visie, missie en strategie van de organisatie vertaald naar privacy
» Benoemen van privacy principes en de rol van het hoogste management
» Commitment en budget krijgen van het bestuur en management
» Bepalen van het privacy ambitie niveau van de organisatie en het uitvoeren van
een privacy volwassenheidsmeting
» Inrichting van de ‘three-lines-of-defense’ van de compliance organisatie
» Benoemen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van interne en
externe stakeholders middels een RASCI of het ‘three-lines-of-defense’ model
PRAKTIJK | Privacy en strategie
U gaat aan de slag met het privacyambitie niveau en volwassenheidsniveau van
een (uw) organisatie en denkt na over de samenhang en consequenties voor
beleid en governance. U wisselt ervaringen en inzichten uit en leert wat privacy
ambitie en mate van volwassenheid met een organisatie doen.

PRAKTIJK | Privacy Control Framework voor uw organisatie
U beoordeelt de keuzecriteria voor een PCF en krijgt inzicht in welk PCF het beste
bij uw organisatie (en sector) past. Als uw organisatie al een PCF gebruikt, kunt u
deze benchmarken.

PRAKTIJKCASUS | Strategisch privacy beleid, keuzes en afwegingen bij
Innogy / EssentNL
Hoe heeft Essent NL haar governance ingericht, wat is de waarde van de ‘ideale
state’van privacy controls in het framework, welke keuzes zijn er gemaakt en wat
waren issues en oplossingen?
Lenneke von Berg, Data Protection Officer, Innogy / Essent NL

Evaluatie en afsluiting van de eerste cursusdag

Lunch
Vastleggen van de privacy organisatie en Privacy Control Framework
» Vastleggen van de privacy organisatie in een privacy beleid of een privacy
governance charter volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus
» Keuze voor een Privacy Control Framework (PCF), criteria en afwegingen:
• O.a. NOREA Privacy Control Framework, Nymity model, CIP model
» Aanhaken bij bestaande processen, cycli of systemen, b.v. ISMS of security beleid
» Het privacy beleid en de relatie met security / beveiligingsbeleid
» Rol van de DPO/projectverantwoordelijke

Kenniscertificaat
Bij het succesvol afronden van de cursus
ontvangt u een kenniscertificaat.

Dag 2 | vrijdag 6 november 2020
Risico’s - Inventariseren en kwalificeren van privacy risico’s

Ontvangst door uw docent Jean Paul van Schoonhoven, partner, Legal2Practice
Risico inventarisatie
» In kaart brengen van privacy risico’s door het kiezen van de juiste
risico-instrumenten voor uw organisatie:
• Nulmeting
• Integrale GAP-analyse
• Privacy risk assessments
• Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)
PRAKTIJK | De juiste risico-instrumenten voor uw beleid
Op basis van een voorbeeldcasus maakt u een risicobeoordeling waarbij u leert te
kiezen tussen de verschillende risico-instrumenten. U bespreekt daarna de in kaart
gebrachte privacy risico’s en leert het verschil in diepgang en volledigheid van
deze risico’s.

PRAKTIJK | Vertalen en formuleren van beheersmaatregelen
Na de beoordeling van de in kaart gebrachte privacy risico’s vertaalt u de
resultaten naar het privacy beleid van de organisatie en formuleert u de
beheersmaatregelen die risico’s moeten verlagen of doen wegnamen.

PRAKTIJKCASUS | De privacy organisatie en risicomanagement bij de Volksbank
Hoe ziet de privacy organisatie van de Volksbank eruit? Hoe classificeert de
Volksbank haar risico’s, wat zijn issues bij risicomanagement en hoe gaat de
Volksbank hiermee om?
Ron Masselink, Sr Programmamanager, Privacy Officer, de Volksbank

Evaluatie en afsluiting van tweede cursusdag

Lunch
Risico kwalificatie
» Vertalen van de risico’s naar keuzes in het privacymanagement
» Risicomatrix & haalbaarheid van de beheersmaatregelen
» Opstellen en uitvoeren van:
• (Implementatie) privacy projectplan
• Jaarplan
• FG toezichtplan
Risk management systemen b.v. Ares en hun rol in het privacy beleid

Interactieve leeromgeving
Alle presentaties, artikelen en lesmateriaal staan op onze online leeromgeving.
Zo heeft u alle cursusinformatie op één plek! Hier kunt u contacthouden
met andere deelnemers, of vragen stellen aan uw docent. U ontvangt het
cursusmateriaal bij de start van de cursus.

Dag 3 | dinsdag 17 november 2020
Compliance - Het borgen van naleving van privacy regels en beleid

Ontvangst door uw docent Jean Paul van Schoonhoven, partner, Legal2Practice
Implementatie van het privacy management in werkprocessen
» Het borgen van het kennisniveau in de organisatie
» Rollen van de privacy stakeholders hierbij
» Het vasthouden van de aandacht voor gegevensbescherming
» Kennis en vaardigheden voor goed privacy management
» Invloed en rol van de DPO/projectverantwoordelijke
Het uitvoeren van de Plan-Do-Check-Act cyclus in de dagelijkse praktijk a.d.h.v.:
» Operationeel risico management
» Interne controles
» (Self) assessments
» Audits
Toetsen van de controls door het benoemen van actiehouders in een controleplan
PRAKTIJK | Controleplan en actiehouders
U gaat bepalen welke actiehouder welke control(s) gaat toetsen en op welke
manier, door het invullen van een controleplan. Door dit controleplan kunt u
effectiever toezicht houden op de uitvoering van de P-D-C-A cyclus.
Lunch
Rapportage (structuur, freque ntie en inhoud) en overleg
» Inrichting van de periodieke rapportage, interne en externe communicatie en
verantwoording

Het privacy management programma integreren in andere
management systemen bv ISO of NEN
Groeien in zelfregulering aan de hand van ISO of NEN normen
Continu verbeteren van de controls en beheersmaatregelen
» Aanpassen van de beheersmaatregelen en toetsing hiervan
» Het vasthouden van de aandacht voor gegevensbescherming
» Kritische succesfactoren voor adequaat privacy beleid op langere termijn
» Consequenties voor processen, documentatie, control statements
en te voeren beleid
PRAKTIJK | Effectiviteit van beheersmaatregelen
U gaat beoordelen of de beheersmaatregelen effectief zijn. U bekijkt de
uitkomsten van enkele controls en bepaalt of beheersmaatregelen verbeterd
moeten worden en denkt na over een lange termijn strategie.

PRAKTIJKCASUS | Borgen en monitoren van compliance bij de
Nederlandse Spoorwegen
Hoe monitort Nederlandse Spoorwegen (NS) haar controls, wat zijn ervaringen met
toetsen van de beheersmaatregelen en hoe zorgt zij dat deze maatregelen effectief
worden aangepast? U krijgt tips en tricks voor compliance op langere termijn.
Udo Oelen, Chief Privacy Officer / FG, Nederlandse Spoorwegen

Evaluatie en afsluiting van derde cursusdag

Privacy governance & risk management

Leer risicogebaseerd werken en borg een solide privacy organisatie
Algemene informatie

Over IIR

3-daagse cursus

IIR biedt als kennis- en netwerkorganisatie al 30 jaar de meest actuele vakinhoudelijke kennis voor
professionals. Onze programma’s komen onafhankelijk en door eigen marktonderzoek tot stand - los
van commerciële belangengroepen. Wat ze gemeen hebben: inhoudelijke diepgang, praktijkgerichte
oplossingen en interactiviteit. Dé basis voor nieuwe oplossingen en (persoonlijke) ontwikkelingen in uw
organisatie. Bekijk het volledige aanbod op www.iir.nl

€ 2.699,-

Incl. koffie, thee, uitgebreide lunch, digitale leeromgeving & lesmateriaal
Onze prijzen zijn exclusief btw.

3 manieren om u in te schrijven



Website
iir.nl/privacygovernance



E-mail
aanmelding@iir.nl



Telefoon
020 - 580 54 00

Contact
Wilt u meer informatie over deze cursus?
Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Sven Wijsman via 020 – 580 54 53
of per e-mail via s.wijsman@iir.nl.

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K
te Amsterdam, onder nummer 64458482. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze website
www. iir.nl/algemene_voorwaarden en worden op verzoek kosteloos toegezonden.



Data
5, 6 & 17 november 2020



Maatwerk voor uw team?
IIR biedt naast de mogelijkheid van een individuele training of opleiding ook trajecten die op maat worden
gesneden voor uw organisatie. Neem daarvoor contact op met onze InCompany adviseurs via 020 – 5805 440
of per e-mail via incompany@iir.nl
CEDEO-gecertificeerd
CEDEO is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human resources dienstverleners meet en
waarborgt. Recentelijk heeft CEDEO een marktonderzoek uitgevoerd onder de klanten van IIR. Ruim 90% van
de respondenten van het onderzoek is tevreden of zeer tevreden over de trainingen van IIR!

Locatie
Amsterdam & Online



Website
iir.nl/privacygovernance

