Aanstelling FG/DPO verplicht vanaf mei 2018!

4-daagse praktijkcursus

Functionaris Gegevensbescherming
in de publieke sector

Update
AVG &
Uitvoeringswet AVG
Meldplicht Datalekken
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Realiseer een privacy bewuste én compliant organisatie voor
vertrouwen van burger, medewerker en toezichthouder
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Zorg dat u privacy risico’s herkent en beheerst
Ken uw taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als FG
Optimaliseer uw positionering in de samenwerking met interne en externe stakeholders
Leer over informatiebeveiliging, Privacy by Design en Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Uniek! Sparsessie privacy beleid en -strategie met ervaren FG’s & Privacyfunctionarissen
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Fundamentele basiskennis voor u als FG
In deze cursus leert u in vier dagen de basis voor de functie van Functionaris
Gegevensbescherming. Uniek is dat u in deze cursus zowel ingaat op de praktische
toepassing van regelgeving, maar ook uitvoerig onderwerpen als communicatie met
de toezichthouder en de (interne) klant en de technische basiskennis behandelt.

De hoofdrol voor u als Functionaris Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van
toe-passing. Voor overheidsinstanties en publieke organisaties is de aanstelling van
een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht. Een hoofdrol is daarbij
weggelegd voor u als privacy professional. Zorg dat u tijdig de benodigde kennis in
huis haalt om uw organisatie AVG compliant te krijgen en te houden.

Voor wie bestemd?
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor iedereen die (mede) een verantwoordelijkheid
heeft voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens in de publieke sector.
• (aanstaande) FG’s / DPO's
• Privacyfunctionarissen
• Security Officers / CISO’s
• Informatiebeveiligers
• Stafjuristen
• Privacy juristen
• Informatiemanagers

• Informatie-analisten
• Compliance Officers
• Managers Juridische Zaken
• HR managers / medewerkers
• Fraude en/of veiligheidscoördinatoren
• Beleidsmedewerkers
• Coördinatoren toezicht

Docenten

Privacy bewuste organisatie
Jean Paul van Schoonhoven is opgeleid als jurist en bedrijfseconoom en is eigenaar
van privacy management adviesbureau Legal2Practice en Of Counsel Privacy bij bij
Valegis Advocaten. Legal2Practice biedt advies maar ook projectmanagement,
interim rollen als privacy officer of diensten als externe Functionaris voor
Gegevensbescherming. Voorheen was hij werkzaam als Chief Privacy Officer bij
PostNL, Chief Compliance Officer bij de AFM en bij SNS REAAL als

Dit opleidingstraject biedt u de kennis en vaardigheden die de Functionaris
Gegevensbescherming nodig heeft. Zo realiseert u een privacy bewuste organisatie. U
behoudt daarmee het vertrouwen van burgers, medewerkers en toezichthouders.

Na afronding van deze cursus;
» Beschikt u over concrete vakkennis op het gebied van privacy, waaronder de
AVG en Uitvoeringswet AVG, informatiebeveiliging, Privacy by Design en DPIA in
de publieke sector.

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, NGFG en
de VPR. Verder heeft hij de internationale privacy certificeringen FIP, CIPT, CIPP/E en CIPM.

» Heeft u duidelijk in kaart welke impact privacy risico’s hebben en bent u in staat
deze op pragmatische wijze aan te pakken.
» Bent u in staat een eigen strategie te ontwikkelen met betrekking tot privacy
beleid die u in de praktijk kunt brengen of waarmee u bijvoorbeeld het College
van B&W en andere bestuursorganen kunt adviseren en overtuigen.

Eric Schreuders
Partner, Net2Legal

Wouter van Zutphen
Consultant, Kadenza

Piek Visser-Knijff
Ethisch Consultant,
Filosofie in Actie

Norbert Kuiper
Management Consult.
Verdonck, Klooster
& Associates

Hans van Impelen
FG, gemeente Utrecht

Patrick Reijnen
Privacyfunctionaris,
gemeente
Amsterdam

» Heeft u de benodigde instrumenten om een bewustwordingsprogramma binnen
uw organisatie uit te rollen.

Ingeborg Smit
Privacy manager
Smit Legal

Mischa van der Vliet
IT-auditor,
Auditconnect B.V.

MODULE I – 11 december 2018

De FG en medespelers op het privacyveld

09:00 Ontvangst door uw hoofddocent Jean Paul van Schoonhoven

09:15 De functie van FG, governance & beleid
» Hoe richt u de privacy functie in?
» Hoe stelt u een aantoonbaar privacy beleid op?
Jean Paul van Schoonhoven, eigenaar Legal2Practice

10:00 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de FG
» FG als interne, onafhankelijke toezichthouder
» Welke overheidsinstanties moeten een FG hebben?
» Aan wie rapporteert de FG?
» De taken en bevoegdheden van een FG (op grond van
artikelen 37-39 AVG)
» Is de FG persoonlijk aansprakelijk als er binnen de organisatie een overtreding van de privacywet is, of is de FG
meldplichtig aan de AP?
Jean Paul van Schoonhoven, eigenaar Legal2Practice

11:30 Benoeming en positionering van de FG
» Interne medewerker of een FG op afstand: wat zijn de
voor- en nadelen?
» Benoeming van een FG voor 1 of verschillende overheidsinstanties of overheidsorganen?
» Waar in de organisatie is de FG gepositioneerd?
» Wie zijn de interne stakeholders van de FG in de organisatie?
» Wie zijn de externe stakeholders van de FG en hoe
belangrijk zijn deze voor de FG?
Jean Paul van Schoonhoven, eigenaar Legal2Practice

12:30 Gezamenlijke lunch

13:30	“Need-to-know” privacyregels voor een FG
» Welke privacyregels behoren tot de basiskennis van een FG?
» Kernbegrippen uit:
• de AVG
• de Uitvoeringswet AVG
• de Meldplicht Datalekken

MODULE I – 11 december 2018

De FG en medespelers op het privacyveld

» De relatie tussen de AVG en bijzondere wetgeving:
• de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• de Wet Jeugdzorg
• de Participatiewet
• de Wet basisregistratie personen
• de Suwi-wetgeving
» De Wet openbaarheid van bestuur: consequenties voor
beleid en de rol van u als FG daarbij
» Het gebruik van het BSN-nummer: wanneer mag u deze
wel en niet gebruiken?
» De Wet Politiegegevens en het delen van persoonsgegevens bij Openbare Orde en Veiligheid
» Wat is de impact van de AVG op uw organisatie?
Eric Schreuders, partner, Net2Legal

16:30 Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

MODULE II – 12 december 2018
Beheersen van privacy risico’s

Deze dag wordt verzorgd door uw hoofddocent Jean Paul van
Schoonhoven, eigenaar Legal2Practice
09:00	De nationale toezichthouder
» Wie is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het
privacyveld?
» Hoe gaat de AP te werk?
» Hoe ziet de relatie en samenwerking tussen een FG
en de AP eruit?
» Boete- en publicatiebeleid in de praktijk

10:30 De rechten van de betrokkene en de informatieplicht
» Hoe bereidt u uw organisatie voor op het uitoefenen
van rechten door betrokkenen?
» Wat moet u organiseren om de uitoefening van rechten
van door betrokkenen te kunnen waarborgen?
» Hoe organiseert u de informatieplicht jegens de betrokkene
in de praktijk?

17:00 Afsluiting
11:30 Aantoonbaar voldoen aan de AVG: documentatieplicht
» Op welke wijze leg je een register van verwerkingsactiviteiten aan?

MODULE II – 12 december 2018
Beheersen van privacy risico’s

» Welke rol speelt u als FG bij het uitvoeren van DPIA's en
het register van verwerkingsactiviteiten?
» Hoe toont u aan dat wordt voldaan aan de eisen van de AVG?
» Welke impact heeft het wegvallen van het Vrijstellingsbesluit Wbp onder de AVG?

12:30 Gezamenlijke lunch

13:30 De samenwerking & gegevensuitwisseling met ketenpartners
» Publiekrechtelijke en niet publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen
» Wat is de rol en de meerwaarde van een convenant bij
samenwerking?
» Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen bij gegevensuitwisseling?
» Wat zijn aandachtspunten voor u als FG bij een verwerkersovereenkomst?
» Wat is uw rol als FG in samenwerkingsverbanden?
» Best practices: aanpak hennepteelt, georganiseerde
criminaliteit, slimme samenleving (‘smart cities’)

Praktijk: Oefenopgave vraagstuk publiek domein

15:00 Analyse en onderzoek
» Publieke data en open data
» Welke data mogen worden geleverd voor welke typen
onderzoek? In welke vorm en onder welke voorwaarden?
» Hoe gaat u om met het spanningsveld tussen publieke
en open data en de bescherming van persoonsgegevens?
» Hoe stelt u een normenkader op voor analyse en/of
Big Data doeleinden, zoals de broedkamer van de
Belastingdienst?
» Hoe zorgt u voor adequate anonimisering en/of pseudonimisering van data?
Wouter van Zutphen, Management Consultant, Kadenza

16:30 Samenvatting van tweede opleidingsdag: lessons learned

MODULE III – 18 december 2018
Gedrag en cultuur

Deze dag wordt verzorgd door Jean Paul van Schoonhoven en Piek
Visser-Knijff, Ethisch Consultant, Filosofie in Actie
09:00 Bewustwording in uw organisatie
» Hoe stimuleert u privacy bewustwording?
» Hoe laat u de organisatie het nut en de noodzaak van
de maatregelen voelen?
» Hoe kunt u de samenwerking met stakeholders bevorderen?
» Hoe pakt u als FG een conflictsituatie over privacy aan?
» Wat is een goede aanpak voor in- of externe klachtbehandeling?
» Hoe laat u de buitenwereld zien dat uw organisatie privacy
bewust is? Hoe bevordert u daarmee het vertrouwen van
burgers, medewerkers en toezichthouders?
	
Praktijk: Creëer een stappenplan voor bewustwording
binnen uw organisatie
11:00 Communicatie strategie bij incidenten en handhaving
door de toezichthouder
» Hoe richt u als FG de relatie met de AP in? Tips & tricks.
» Hoe reëel is het toezichthoudersrisico?
» Hoe informeert u als FG de organisatie?
Praktijk incidentstrategie: Schrijf een proces of stappenplan voor het afhandelen van incidenten of dreigende
toezichtmaatregelen

12:30 Gezamenlijke lunch

13:30 Ethiek & Integriteit als onderdeel van de rol van de FG
» Welke rol heeft de FG bij het invulling geven aan ethiek
& integriteit op strategisch niveau in de organisatie?
» Met welke morele kwesties heeft u als FG te maken?
» Op welke manieren kunt u omgaan met morele kwesties?
» Hoe kunt u een ethische analyse maken van een morele
kwestie en wat levert dat u op?
	Praktijk: U verkent de morele kwesties in uw functie als
FG. U oefent in het fileren en bespreken van een door u
ingebracht (privacy) dilemma. Hierdoor bent u in staat
bewuste keuzes te maken en verantwoording af te leggen
over de dagelijkse vraagstukken waar u als FG mee te
maken krijgt (heeft)
16:30 Samenvatting van de derde opleidingsdag: lessons learned

17:00 Afsluiting

MODULE IV – 19 december 2018

In kaart brengen van privacy risico’s en het beveiligen ervan

09:00 Privacy by Design en Data Protection Impact Assessment
» De AP en de AVG: hoe ziet een DPIA eruit?
» Hoe implementeert u een DPIA binnen uw organisatie?
» Actiepunten en veel voorkomende vragen en antwoorden
bij een DPIA
» De basisbouwstenen voor de architectuur: dataflow en
opbouw systemen
» Hoe zorgt u voor transparantie, bescherming en het
onzichtbaar maken van gegevens?
» Voorbeelden: Privacy Enhancing Technologies, Privacy
by Design & by Default en de DPIA
Praktijk: Stel een DPIA stappenplan op die als leidraad
dient voor uw organisatie!
Mischa van der Vliet, IT-auditor, Auditconnect B.V.
11:30 Informatiebeveiliging (I) Privacy audits
» Wat moet u weten over de richtsnoeren “beveiliging van
persoonsgegevens” van de AP en hoe borgt u dit?
» Wat zijn op hoofdlijnen de belangrijke beveiligingsnormen
vanuit ISO27001, ISO27002, de NEN7510 en BIG?
» Wat zijn de belangrijkste beveiligingsmaatregelen voor de FG?
» Hoe organiseert u de samenwerking met de ISO / CISO?
Norbert Kuiper, Management Consultant, Verdonck Klooster
& Associates

12:30 Gezamenlijke lunch

13:30 Informatiebeveiliging (II) Privacy audits
» Wat is de waarde van audits en certificeringen?
» ENSIA: wat moet u weten over zelf certificering
van informatiebeveiliging?
» Hoe stuurt u als FG op informatiebeveiliging bij
leveranciers en ketenpartners?
» Hoe werkt een privacy audit en wat is uw rol als
FG hierbij?
Praktijkcase: Het datalek bij de gemeente Amersfoort,
hoe ging de organisatie hiermee om en wat kunt u
als FG hiervan leren?
Norbert Kuiper, Management Consultant, Verdonck
Klooster & Associates
15:00 Privacybeleid & strategie - Sparsessie met doorgewinterde
FG’s
Neem de kennis van de cursus ter hand en projecteer op
uw eigen organisatie. Bereid onderstaande vragen voor,
test uw ideeën bij de ervaren praktijkspecialisten en kom
tijdens de sparsessie tot een creatieve en concrete
leidraad voor uw organisatie.

MODULE IV – 19 december 2018

In kaart brengen van privacy risico’s en het beveiligen ervan

» W
 elke elementen bevat een goed privacy beleid?
» Hoe strategie te vertalen naar privacy beleid?
» Hoe maakt u de organisatie bewust van het privacy
beleid?

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

Met o.a.
Hans van Impelen, FG bij gemeente Utrecht
Patrick Reijnen, Privacyfunctionaris bij gemeente Amsterdam
Ingeborg Smit, Project manager privacy, Smit Legal

16:30 Uitreiking kenniscertificaat & borrel, aangeboden door IIR

17:00 Cursus afsluiting

Inclusief interactieve leeromgeving
Alle presentaties, naslagwerk & artikelen staan op onze online
leeromgeving. Zo heeft u alle cursusinformatie op één plek! Ook
kunt u contacthouden met andere deelnemers, of vragen stellen
aan uw docent.

Werkwijze
• Online intake: vooraf geeft u leerdoelen en graag te behandelen
focus aan
• U werkt met digitaal lesmateriaal in een beveiligde online leeromgeving
• Tijdens de opleiding is veel ruimte voor discussie en interactie
• Voorbeelden uit de praktijk lopen als een rode draad door de cursus

Functionaris Gegevensbescherming
in de publieke sector
Realiseer een privacy bewuste én compliant organisatie voor
vertrouwen van burger, medewerker en toezichthouder
Algemene informatie

Over IIR

4-daagse opleiding

IIR biedt als kennis- en netwerkorganisatie al ruim 25 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

€ 3.199,-

De prijs is inclusief lesmateriaal, documentatie, koffie/thee, lunch en exclusief BTW.
Ledenkorting (lid bij aanmelding): PvIB: € 200, NOREA: € 200,
NGFG: € 200, VPR: € 200. Niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Inschrijven



Website
www.iir.nl/fg



E-mail
aanmelding@iir.nl



Telefoon
020 - 580 54 00

Contact
Wilt u meer informatie over deze opleiding?
Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Sven Wijsman via
020 – 5805453 of per e-mail via s.wijsman@iir.nl

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 - 580 5441
of per e-mail via incompany@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.
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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 was tevreden of zeer tevreden over de trainingen van IIR.

Locatie

Coengebouw, Amsterdam



Website

www.iir.nl/fg

