
 Privacy en 
 Informatiebeveiliging 
 bij het Inkoopproces_ 
 www.wbp-workshop.nl 

Inkooprelaties zijn belangrijk, maar hoe selecteert u de 
partner die voldoet aan de juiste wet- en regelgeving rondom 
privacy en informatiebeveiliging? Hoe reduceert u uw risico’s 
en aansprakelijkheden? of het nu labdiensten in de zorg zijn, 
deurwaardersdiensten of belastinginning bij gemeenten, Cloud 
en ICT-dienstverlening bij de overheid; heldere afspraken zijn 
meer dan noodzakelijk!

Privacy is daarbij belangrijk en kopers zijn volgens de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens verantwoordelijk voor privacy 
en informatiebeveiliging en de eventuele datalekken daarbij.
Hoe let je op aspecten van privacy en informatiebeveiliging 
in een inkoopproces en wie moet wat doen? Dat is het centrale 
thema van deze workshop. 

Ook voor verkopers van privacygevoelige diensten is deze 
workshop belangrijk. Hoe laat je in het verkoopproces zien dat 
je je beveiliging op orde hebt nu dit steeds meer een criterium 
wordt waarmee je je onderscheidt van de concurrent.
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LeerDoeL: KennIs oVer InFormaTIeBeVeILIgIng en PrIVaCY 
BIJ InKooP Van Zorg, gemeenTeLIJKe DIensTen en ICT_

InHoUD
• De wettelijke regels bij inkoop
• Inkoopvoorwaarden (NEVI, NVZ), en informatiebeveiliging
• De toolkit: bewerkersovereenkomsten, SLA’s
• Gezamenlijk inkopen of verkopen
• Informatiebeveiliging in het contract
• Betrokken partijen in de eigen organisatie
• Wordt de gestelde vraag gedragen door alle partijen

is er een beeld van de gevolgen? 
• Naar governance
• Privacy rechten betrokkenen
• Verplichtingen en verantwoordelijken
• De Autoriteit Persoonsgegevens, theorie en praktijk
• Laten certificeren? 
• Normen toepassen, welke normen dan? 
• Positie van normen in de wet
• Naar een actuele risicoanalyse, beveiligingsbeleid en 

beveiligingsorganisatie

Wat krijgt u:
• Mogelijkheid indienen vragen vooraf
• Een uitvoerige workshopmap
• Certificaat van deelname

Doe workshop
• Ervaring uitwisselen met collega’s
• Geen filosofische bespiegelingen maar praktijk
• Nuttige informatie die direct kan worden toegepast
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Programma_

 9.30  Welkom, korte voorstelronde, overzicht van het programma 
 en context van het inkopen

 9.45  Inkopen
 ● de toepasselijke wettelijke regels
 ● voorwaarden zoals NEVI, NVZ en informatiebeveiliging
 ● de toolkit: bewerkersovereenkomsten, SLA’s, 
  inkoop- en verkoopvoorwaarden
 ● gezamenlijk inkopen en verkopen
 ● informatiebeveiliging in het contract

11.00  Pauze 

 11.15  Kan mijn organisatie de gestelde vraag aan? 
● welke interne partijen, zitten zij op één lijn?

 ● is er een beeld van huidige situatie en de gevolgen 
  van de verandering? 
 ● naar governance

 12.15  Lunch 

 13.00  Privacy bij inkopen
 ● wettelijke eisen
 ● rechten van betrokkenen
 ● verplichtingen en verantwoordelijken
 ● eisen Autoriteit Persoonsgegevens in theorie en praktijk

 14.20  Pauze 

 14.40  Laat zien dat de informatiebeveiliging oK is
 ● het nut van certificaten
 ● normen toepassen, welke normen 
 ● positie van normen in de wet
 ● de korte en de uitgebreide kennismaking
 ● een onderdeel van een grote organisatie
 ● actuele risicoanalyse, beveiligingsbeleid en -organisatie

 15.40  rondvraag, ingaan op gerezen vragen

 16.30  afronding, napraten afsluitend met netwerkborrel 
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De InLeIDers_

mr. eduard Lievens (mitopics) 
Mr. Eduard Lievens is als consultant verbonden aan Mitopics 
en sinds 1984 werkzaam in de ICT branche. Eduard Lievens is 
bovendien werkzaam als zelfstandig gevestigd advocaat en lid  
van de Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA).

Dhr. Berend de Vries
Drs. Berend de Vries, Comfort-IA, heeft meer dan 25 jaar 
ervaring in de ontwikkeling, het beleid, de privacy en de 
informatiebeveiliging in de zorg.

Dhr. Paul Korremans 
Paul Korremans, Comfort-IA, is expert op het gebied van de Wbp 
en adviseert organisaties op het gebied van PIA en datalekken. 
Hij is vice-voorzitter van het Nederlands Genootschap 
Functionarissen Gegevensbescherming. 

Dhr. Jaap van der Wel  
Mr. drs. Jaap van der Wel, Comfort-IA, heeft aan de wieg gestaan 
van de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, de NEN 7510. 
Als jurist vertaalt hij wet naar ICT.

Data en Locaties
Dinsdag 5 april – 9:30 u – 16:30 u 
Gebouw de Gele Kegels, Kennedyplein 1-5, Eindhoven.

 

Donderdag 14 april – 9:30 u – 16:30 u 
Nieuwe Buiten-sociëteit, Stationsplein 1, Zwolle.

Woensdag 20 april – 9:30 – 16:30 u Utrecht, 
La Vie, Lange Viestraat 351, Utrecht

 

Kosten: €720 exclusief BTW (€871,20 inclusief BTW)

aanmelden
Via www.wbp-workshop/aanmelden of mail: aanmelden@wbp-workshop.nl
Vragen: 030 744 07 64
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