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De nieuwe Europese Algemene Privacy Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op
25 mei 2018 van kracht. De WBP wordt per die datum ingetrokken. Veel is al gezegd
over hogere boetes en de ruime mogelijkheden die de Autoriteit Persoonsgegevens
krijgt om deze uit te delen. Op dit moment wordt de organisatie verdubbeld om
alle toekomstige taken te kunnen vervullen. Te weinig is nog aan de orde geweest
over de aanzienlijke verzwaring van de inhoudelijke eisen naar aanleiding van de
vele privacy schendingen in de afgelopen jaren.

In de zorg werd de NEN 7510 op 7 december 2017
vernieuwd en per 1 januari 2018 verplicht gesteld.
Het karakter is geheel veranderd en veel meer in lijn
met de internationale normen en de nieuwe wetgeving
gebracht. Gemeenten lopen nu nog achter met de
Baseline Informatiebeveiliging uit 2012 maar krijgen
te maken met de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging
Overheid.

ORGANISATIE UITDAGING

Als organisatie heeft u de verplichting om te voldoen
aan de AVG. Hierin is opgenomen dat u alle
verwerkingen van persoonsgegevens dient te
documenteren, DPIA’s moet uitvoeren,
verwerkersovereenkomsten opstellen, datalekken melden
en registreren, de rechten van betrokkenen te
organiseren en een Functionaris Gegevensbescherming
aan stellen die toezicht houdt en adviezen verstrekt
aan de verantwoordelijke. Tot slot dient u de juiste
organisatorische en technische maatregelen te nemen
zoals opgenomen in de Baseline bij gemeenten en de
NEN 7510 in de gezondheidszorg.

WORKSHOP AANPAK

In deze workshop worden op een praktische wijze de
AVG-verplichtingen besproken en uitgelegd. Er wordt
vanuit het theoretisch wettelijk kader via de normen
een vertaalslag gemaakt naar de praktijk zodat
cursisten na afloop in staat zijn de noodzakelijke
stappen te prioriteren.
De AVG is geen juristen of ICT-dingetje maar vraagt
om een integrale aanpak van diverse maatregelen en
taken die moeten worden uitgevoerd.

UITGANGSPUNT: Regels opdreunen over wat niet mag en

wat wel moet, werkt niet. Compliant oplossingen
bedenken is een kunde. En die kunde bieden wij, in
interactie met de praktijk en met u. Van uitleg over
de recente basis tot en met discussie over de beste
implementatie.

LEERDOEL VAN DE WORKSHOP: Handreikingen voor upto-date privacy compliant werken, een up-to-date
informatiebeveiligingsbeleid en de verantwoording
daarover in de zorg, bij gemeenten en alles
daartussen.

INHOUD VAN DE WORKSHOP_
Deze workshop gaat over de nieuwe Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming,
recente normen, toetsing, risicoanalyses en
vooral hoe daar in de praktijk mee om te gaan.
Er zijn hoge boetes, er is kans op imago schade
maar centraal moet staan de verruiming van het
begrip informatiebeveiliging waardoor u aan een
groter aantal eisen kunt gaan voldoen. In deze
workshop leggen we uit hoe het echt zit, zonder
bangmakerij. We geven tips en geven onze
ervaring door. In uw organisatie staat immers
de vraag centraal hoe het primaire proces
optimaal te ondersteunen zodat deze compliant
is met de wet- en regelgeving?
Onderwerpen die aan de orde komen:
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Vanuit wettelijke kaders een brug slaan naar
praktische invulling van privacy beleid voor zorg
en gemeenten;
Voldoen aan de documentatieplicht is meer dan een
excellijstje;
De rechten van betrokkenen;
Wanneer wel en wanneer geen bewerkers-overeenkomst
en hoe ziet deze eruit;
Wat is een DPIA, wanneer wordt deze uitgevoerd en
wat is een praktische aanpak;
De positionering van de FG en welke competenties
zijn wenselijk om toezicht te houden;
De nieuwe privacy- en beveiligingsnormen;
Risicoanalyses;
Meldplicht datelekken status en hoe gaat deze
werken onder de AVG;
Betekenis van “Privacy by design”;
De organisatie;
Omgaan met leveranciers;
Hoe gaat de rol worden van de toezichthouder?

WAT BIEDT DEZE WORKSHOP
§
§
§
§
§
§

Een vertaling vanuit een wettelijk kader naar de
praktijk;
Praktische handvatten;
Up-to-date kennis met laatste stand van zaken;
Van tevoren kunt u vragen voorleggen;
Een uitvoerige Workshop Map;
Een Knowledge Certificaat.

DOELEN
§
§
§
§
§

Up-to-date kennis van privacy en
informatiebeveiligingswetgeving;
Inzicht in hoe een privacy compliant werkwijze te
bereiken;
Overzicht van oplossingen en werkwijzen;
Uw en onze praktijkvoorbeelden besproken in de
groep;
Interactie en kennisdeling met andere deelnemers.

DOELGROEPEN
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Gemeenten
Ziekenhuizen
V en V-instellingen
Gezondheidscentra
Jeugdzorg en JGZ-organisaties
Huisartsengroepen en –posten
Koepelorganisaties
Gemeentelijke instellingen in het kader van de Wmo
2015 en de Jeugdwet
GGD’s en GGZ-instellingen

BESTEMD VOOR
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

ICT-managers
(Senior) Beleidsmedewerkers
Juridisch medewerkers
Security Officers
IT Auditors
Projectmanagers en Inkopers
Coördinatoren informatievoorziening en –
uitwisseling
Zorgadministrateurs en –managers
Facilitaire managers
Functionarissen Gegevensbescherming

DE EXPERTS_
De docenten van Comfort-IA zijn experts in hun veld. Ze zijn bekend met de juridische en de
praktische kant van privacy en informatiebeveiliging. In deze workshop brengen ze al hun ervaring
over.
Paul Korremans MM is expert op het gebied van de AVG en adviseert organisaties op het gebied van
privacy, PIA en voorkomen van datalekken. Zijn deskundigheid ligt op het snijvlak van privacy en
security. Hij is een internationaal gewaardeerd spreker over privacy standaarden, actief lid van
het Platform van Informatie Beveiligers en oud vicevoorzitter van het Nederlands Genootschap
Functionarissen Gegevensbescherming (NGFG). Tot januari 2015 was hij president van de European
Association for Data Media Security.

Drs. Berend de Vries heeft meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling, het beleid, de privacy en
de informatiebeveiliging in de zorg. Na een lange carrière bij een academisch ziekenhuis, de
overheid en het bedrijfsleven probeert hij de laatste 10 jaar een brug te slaan tussen regelgeving
en de ICT van de zorginstelling.

Mr. drs. Jaap van der Wel heeft aan de wieg gestaan van de norm voor informatiebeveiliging in de
zorg, de NEN 7510. Als jurist maakt hij de vertaalslag van wet naar ICT. Hij heeft veel ervaring
met het gebruik van normen bij het doorvoeren van veranderingen bij zorginstellingen,
softwareleveranciers en gemeenten en vooral waar de werkzaamheden van verschillende typen
instellingen elkaar overlappen.

PROGRAMMA DAG 1_

PROGRAMMA DAG 2_

Workshopleider Jaap van der Wel

Workshopleider Berend de Vries

9:00 - 9:30 Ontvangst

9:00 - 9:30 Ontvangst

9:30

9:30

-

De komende wetgeving, de AVG –
Jaap van der Wel

De eisen van de AVG, verantwoording en
bewijsbaarheid
Het bredere begrip informatiebeveiliging in
de AVG
Interactie tussen wetten in de overlap van
gemeenten en zorg

10:30 – 10:45 Pauze
10:45
-

11:45
-

Van eis naar praktijk: bepalen waar we
staan – Berend de Vries

Inzicht in risico’s: balans tussen overzicht
en detail
Instrumenten: informele en formele methoden,
de voor en nadelen in de praktijk
PIA en DPIA

De documentatieplicht in de praktijk –
Jaap van der Wel

Wat is een verwerking
Wettelijke grondslag en doelbinding
Het verwerkingsregister en wat er allemaal in
moet

-

10:30
-

Wettelijke zaken in de keten –
Paul Korremans

Gebruik van het BSN en alternatieven in de
keten
Push en pull vormen van toestemming
Verantwoorde verantwoordingssystemen,
beleidsinformatie
Privacy enhancing technologies en hun
juridische impact

Ketenaansprakelijkheid in de praktijk –
Paul Korremans

Nieuw in de AVG
Bewerkersovereenkomst, belang en inhoud en de
eisen van de AP
Informatie-uitwisselingsovereenkomst, nodig
bij samenwerken

11:15 – 11:30 Pauze
11:30
-

Meldplicht datalekken – Paul Korremans
Actuele status van de meldplicht datalekken en
voortvloeiende acties van AP
Vastleggen in register
Boetes en houding van de AP

12:30

Lunch

12:30

Lunch

13:15

Rechten van betrokkenen en transparantie
– Berend de Vries

13:15

Privacy by Design, pseudonimisatie en
dataminimalisatie – Berend de Vries

-

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?
Vastleggen in register
Transparantie over alle activiteiten die een
organisatie doet met persoonsinformatie

-

14:00
-

-

ISO, Baseline en Nen-normen, inhoud en
toepassing – Jaap van der Wel

Een overzicht van het groeiende woud normen,
handreikingen en best-practices
Verschillen en overeenkomsten tussen de
normen van het SUWI-domein, de zorg (NEN7510)
en KING
Belangrijkste en ontbrekende topics in normen

15:00 – 15:15 Pauze
15:15
-

16:30

Van eis naar praktijk: een beter
werkproces – Berend de Vries

Wie daarbij te betrekken op welk moment?
Mogelijkheden om aandacht voor
informatiebeveiliging te organiseren
Welke organisatievorm past bij uw
organisatie?

Afronding en napraten

14:00
-

Wat houden de begrippen anonimisatie,
pseudonimisatie en dataminimalisatie in?
De basics: hash, symmetrische en
asymmmetrische versleuteling
De rol van NIST, ENISA en andere
toezichthouders

Privacy by design in de praktijk –
Berend de vries

Omgaan met leveranciers
Beveiliging en gebruikersgemak
Project en offerte, wat kan je eisen?

15:00 – 15:15 Pauze
15:15
-

16:00
-

Functionaris Gegevensbescherming –
Paul Korremans
Wettelijk taak, rol en positie van de FG
Toezicht houden
Competenties en vaardigheden

De toezichthouder – Paul Korremans
Een geschiedenis van de rol van de
toezichthouder
Waar staan we nu, welke eisen stelt de
AVG?
De toezichthouder vraagt u iets. Uw
antwoord…

16:30 Interactie, afronding en napraten
Uitreiking certificaten met hapje en drankje

WAAROM INSCHRIJVEN_
-

-

Dicht bij huis want op meerdere locaties
verdeeld over Nederland
Alle locaties zijn goed per auto en per
openbaarvervoer bereikbaar
Knowledge Certificate wordt bij volledige
deelname verstrekt
Praktijkgericht en veel informatie over
hoe persoonsgegevens te beschermen
Kwalitatief hoogstaande docenten waarbij
interactie mogelijk is
Korte 2-daagse workshop die voldoende
informatie geeft om direct mee aan de
slag te gaan
Inclusief lunch

DATA & LOCATIES_
-

25 en 26 april, Zwolle
7 en 8 mei, Utrecht
14 en 15 mei, Eindhoven

AANMELDEN_
-

Via de website:
comfort-ia/academy
Per email aan
academy@comfort-ia.nl

INHOUDELIJKE VRAGEN EN GROEPSAANMELDINGEN:
Bel of mail met workshopleider
Berend de Vries
030 - 744 07 64 / info@comfort-ia.nl
Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging en
kunt u op voorhand vragen insturen.
De kosten bedragen € 995,- excl. BTW
(€ 1203,95 incl. BTW)

De 2-Daagse Workshop Privacy & Compliance
is een product van COMFORT-IA

