
Privacy & Data Protection in de praktijk
5-daagse Privacy & Data Protection opleiding met stappenplan en 
 praktijkopdrachten

5-daagse klassikale opleiding 

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij deze opleiding in-company (en op maat) verzorgen. 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

mailto:info%40imf-online.com?subject=Lean%20Six%20Sigma%20%28IASSC%29
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Cursusomschrijving
Vanaf 25 mei 2018 heeft uw organisatie grote en 
ongekende verantwoordelijkheden in het kader van 
privacy en gegevensbescherming. U heeft tal van 
nieuwe verplichtingen plus de verantwoordelijkheid 
(accountability) om aan te tonen dat u zich aan de 
Europese privacywet houdt.

Inhoud
In deze complete en actuele opleiding worden 
alle  eisen waaraan uw organisatie moet voldoen 
 behandeld. Tal van specifieke en complexe 
 onderwerpen op het gebied van privacy en data 
 protection komen aan bod, zoals de rol en taken 
van de Data Protection Officer (DPO/FG), Data 
 Protection Impact Assessment (DPIA), Big Data, 
de Meldplicht Datalekken, privacy audits, Privacy 
by Design (PbD), integratie van het  privacybeleid 
in het informatiebeveiligingsbeleid en tal van 
 andere  privacygerelateerde  onderwerpen. Er is 
 ruimschoots gelegenheid uw vragen te stellen aan 
de zeer deskundige docenten.

Succesformule van de praktijkopleiding
De succesformule van deze praktijkopleiding is 
 gebaseerd op het toetsen of u beschikt over de 
noodzakelijke actuele (theoretische) kennis en met 
name op het praktisch kunnen t oepassen van de 
  privacy wetgeving. Voor alle  organisaties zal het een 
behoorlijke uitdaging zijn om de  theorie om te zetten 
naar de praktijk. Het  vereist het  nodige  uitzoekwerk 
en ervaring om deze  vertaalslag te  kunnen  maken. 
Uw zeer ervaren en  toonaangevende experts op 
het gebied van privacy en data  protection zullen u 
met raad en daad en vele tips terzijde staan. Aan de 
hand van diverse praktijkopdrachten en een examen 
(thuisopdracht) kunt u zelf toetsen  welke kennis en 
deskundigheid bij u (eventueel) nog  ontbreken.

 
(Nieuwe) professionele kennis en 
 vaardigheden
Vanaf 25 mei 2018 zijn veel  organisaties 
 verplicht een Data Protection  Officer (DPO/
FG) aan te stellen. Een DPO/FG houdt  toezicht 
op de toepassing en naleving van de  nieuwe 
Europese privacy wetgeving. Daarnaast  
 informeert, adviseert en rapporteert  de DPO/
FG over de mate waarin het          privacy- en 
 beveiligingsbeleid gerealiseerd en  geborgd 
is. Personeelsleden, klanten e.a. kunnen 
bij de DPO/FG terecht voor informatie over 
hun verwerkte persoonsgegevens en voor 
klachten.  

Een Data Protection Officer dient te 
 beschikken over functiegerelateerde 
 juridische kennis en moet verstand hebben 
van o.m.  informatiebeveiliging ( security), 
IT, compliance, audit, risk management en 
administratieve organisatie (AO). Actuele 
vak  kennis en deskundigheid op al deze 
 gebieden, conform de eisen die de nieuwe 
AVG stelt, lijkt haast een onmogelijkheid. 
De zeer deskundige docenten van deze 
5- daagse opleiding gaan  ervoor  zorgen dat 
u evidence-based in uw organisatie over 
voldoende kennis en  expertise  beschikt om 
aan deze uitdaging het hoofd te bieden.
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         Doelgroep
Deze praktijkopleiding is opgezet voor ( toekomstige) 
Data Protection Officers (DPO’s/FG’s) en voor 
 iedereen die zijn of haar kennis over privacy en 
data protection wil actualiseren en toetsen en/of 
 medeverantwoordelijk is voor de verwerking en 
beveiliging van persoonsgegevens.
Qua functionarissen denken wij aan  privacy 
 officers, CISO’s, IT security managers,  compliance 
 officers, IT managers, (privacy)  juristen,  advocaten, 
 informatiemanagers, informatie- analisten, p roject-
managers, accountants, (privacy)  auditors, risk 
 managers, HR managers en alle (in- en  externe) 
 adviseurs.

Voorkennis
U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deze 
praktijkopleiding succesvol te kunnen doorlopen.

Niveau
De 5-daagse opleiding wordt gegeven op HBO/
Bachelor niveau.

Aantal deelnemers
Gezien het intensieve en interactieve karakter van deze opleiding en de vele praktijkopdrachten 
wordt slechts een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Cursusmateriaal
Naast de zeer uitgebreide cursusmap ontvangt u bij deze unieke praktijkopleiding het handboek 
Data Protectie Officer (DPO/FG), voorzien van  roadmaps, tabellen, diagrammen en checklists voor 
de  dagelijkse praktijk (t.w.v. € 100,-).

PE-punten
Deze 5-daagse opleiding Privacy & Data Protection draagt bij aan het vergaren van PE-punten. U 
 ontvangt o.a. 35 PE-punten van Holland Quaestor HQ (de vereniging van Nederlandse  trustkantoren).

Beroepsregister
Er bestaat nog geen van overheidswege  
 erkend beroepsregister voor Data  Protection 
Officers (DPO’s), ook al pretenderen  sommige 
partijen deze wel te hebben. Er is derhalve 
ook geen  officiële Data Protection Officer  
t itel in omloop. Naar verwachting zal de 
 Europese Commissie pas in 2019/2020 met 
richtlijnen komen om Europese en  nationale 
criteria vast te kunnen stellen.

Na het volgen van deze praktijkopleiding kunt 
u zich dus gewoon Data Protection  Officer 
(DPO) noemen. U ontvangt van ons een 
 certificaat van deelname en u wordt - indien 
gewenst -  ingeschreven in het Nederlandse 
 Register voor Privacy  Opleidingen (NRPO) 
van de  Nederlandse Privacy  Academie 
(NPA). Dit  register heeft juridisch gezien 
dezelfde status als ieder ander certificaat/ 
register in  Nederland.
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Docent
Uw hoofddocent, mr. drs. Romeo Kadir MA LLM MSc EMBA EMoC, is een 
 toonaangevende expert op het gebied van privacy en gegevensbescherming,  auteur 
van het eerste Europese DPO handboek dat geënt is op de AVG en tevens 
 eindredacteur van de succesvolle  schriftelijke (en online) opleiding Data Protection 
Officer (DPO) in de praktijk.

 
Romeo Kadir houdt zich al ruim 25 jaar professioneel bezig met privacy en data protection en heeft vele 
Data Protection Officers (DPO’s) en Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG’s)  opgeleid. 
Hij heeft in 2003 aan de basis gestaan van het Nederlands Genootschap van  Functionarissen voor de 
Gegevensbescherming (NGFG). Op dit moment bekleedt Romeo een aantal Data Protection  Officer 
(DPO) gerelateerde functies bij verschillende organisaties en treedt hij als externe Data  Protection 
Officer (DPO) op voor een aantal (publieke) organisaties. Bij de Universiteit van Utrecht (UU) verricht 
hij wetenschappelijk onderzoek naar het ‘functioneel optimum van de DPO’ in de vorm van advies 
aan de European Data Protection Board (EDPB) en de Europese Commissie. Regelmatig verzorgt 
hij lezingen voor internationale data privacy events in bijvoorbeeld Brussel, Parijs en Los Angeles.

Certificaat van Deelname 
Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de training een  Certificaat van Deelname (instituuts-
diploma).
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Praktische informatie
Data en locatie
De opleiding bestaat uit 5 lesdagen en wordt 
centraal in het land georganiseerd. U kunt op de 
 volgende data deelnemen:

Opleiding I
u  21 en 28 maart 2019
u  4, 11 en 18 april 2019

Lestijden
De  lestijden zijn van 09.30 uur tot plm. 17.00 uur.

Kosten
De kosten van de 5-daagse praktijkopleiding 
 Privacy & Data Protection in de praktijk bedragen  
€ 3.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is 
inclusief alle lunches, koffie/thee, het uitgebreide 
 lesmateriaal en het handboek ‘Data Protectie 
 Officer (DPO/FG) t.w.v. € 100,-.

In-company en coachingsmogelijkheden
In-company (maatwerk)opleiding
Al vanaf doorgaans 5 à 6 deelnemers kunnen wij elke gewenste opleiding in-house bij u organiseren. 

Voordelen van een in-company opleiding
Een in-company training biedt diverse voordelen. Deze:
u  kan volledig op úw organisatie en branche worden toegespitst zodat de inhoud van de training 

direct toepasbaar is in uw eigen werksituatie;
u  wordt op de rol, de achtergrond en het (kennis- en opleidings)niveau van de deelnemers afgestemd;
u  draagt bij aan teambuilding en eenzelfde kennisniveau wat draagvlak en motivatie creëert;
u  wordt in uw eigen werkomgeving verzorgd wat tijd en kosten bespaart; en
u  geeft u de ruimte om openlijk discussies te voeren en eigen praktijkcases in te brengen omdat 

er geen buitenstaanders aanwezig zijn.

Praktijkgerichte coaching
Indien u een in-company oplossing wenst voor slechts 1 á 2 deelnemers, kunnen wij een  praktijk gericht 
coachingstraject op maat voor u samenstellen. Wij hebben diverse, zeer ervaren coaches  beschikbaar 
met een ruime, gedegen kennis van elk gewenst onderwerp. Wij stellen graag samen met u vast 
welke doelstellingen u wilt behalen en op welke termijn. 

Voor een offerte op maat,  toegespitst op úw wensen en organisatie, kunt u telefonisch contact met 
ons opnemen op 040 - 246 02 20.

Inschrijven
U kunt zich op twee manieren inschrijven:
1. door middel van het online 

 inschrijfformulier op onze website  
 (www.imf-online.com); of
2.  door het separaat meegestuurde 
 inschrijfformulier digitaal in te vullen en te 

retourneren naar  info@imf-online.com.

http://www.imf-online.com/vakgebieden/privacy-data-protection/privacy-data-protection-publieke-sector.php#inschrijven
mailto:info%40imf-online.com?subject=
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Programma
DAG I
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) – KERNPUNTEN

De AVG/GDPR in de praktijk
u    GDPR/AVG implementatiewet, implementatieplan en implementatieprocessen
u    Compliance in 5 stappen
u    De rol van de DPO/FG bij implementatie
u    De rol van het (lijn)management bij de implementatie
u    Do’s en don’ts bij de implementatie van de EU GDPR/AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – praktische implementatie
u    Het AVG implementatiemodel (5 logische stappen)
u    Rol, positie en taken van het implementatieteam
u    Profiel en samenstelling van het implementatieteam
u    Alignment met de privacy visie, missie en strategie
u    Implementatiematrix GDPR/AVG
u    Implementatie transponering privacy principles
u    Implementatie van harde en zachte privacynormen
u    Implementatie transponering privacy principles, rechten van betrokkenen, 

 bewerkersovereenkomsten, gegevensverstrekking buiten de EU
u    Bezwaar-, beroep- en klachtenprocedures
u    Toezicht, rol, positie en taken van de DPO/FG
u    Informatie- en adviesplicht van de DPO/FG
u    De rol van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)
u    Risicobeoordelingen Data Protection Impact Assessment
u    Evidence produceren
u    Data governance
u    Geheimhoudingsplicht van het implementatieteam

PRAKTIJKOPDRACHT
Maak een plan van aanpak voor uw eigen organisatie dat voldoet aan de AVG

Taken, positionering en functieprofiel van de Data Protection Officer (DPO/FG)
u    Professionele kwaliteiten van de Data Protection Officer (DPO/FG)
u    Vereiste deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving
u    Taakgerichte competenties
u    Monitoren, informeren en adviseren
u    De contactfunctie van de Data Protection Officer 
u    De positie van de DPO/FG
u    Geheimhoudingsverplichting
u    Accountability van de DPO/FG
u    Relatie met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
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Opzet en structuur van het privacy plan
u    Het privacy profiel van uw organisatie
u    Privacy nulmeting
u    PDCA-cyclus
u    Compliance monitoring
u    Klachtafhandeling
u    Internationaal verkeer van persoonsgegevens
u    Kernpunten van toezichtsmanagement
u    Accountability
u    Privacy governance

PRAKTIJKOPDRACHT
Maak een functieprofiel van de Data Protection Officer (DPO/FG) voor uw eigen organisatie

DAG II
HET WERKPLAN VAN DE DATA PROTECTION OFFICER (DPO/FG)

Het DPO/FG privacyplan – privacy visie, beleid en strategie
 u   Stappenplan
 u   Privacy profiel van uw organisatie
 u   Strategische privacy doelen
 u   Gedrag en cultuur
 u   Privacy awareness programma: inhoud, opzet en management
Inventarisatie en register van verwerkingen
 u   Stappenplan
 u   De rol van de Data Protection Officer bij het inventariseren van verwerkingen
 u   Data flow processchema’s
 u   Privacy zorgplichten en inventarisaties van verwerkingen
 u   Toezichtsprofiel van inventarisaties van verwerkingen
 u   Informeren en adviseren volgens de AVG/GDPR
 u   Belang van een goede inventarisatie voor de uitoefening van de taken van de DPO/FG
 u   Een praktische methode voor risicoclassificaties van inventarisaties

De privacy nulmeting, privacy awareness en privacy compliance
 u   Stappenplan
 u   De toegevoegde waarde van een privacy nulmeting
 u   Opstellen van een privacy nulmeting
 u   Belang van data flow processchema’s
 u   Privacy zorgplichten in het perspectief van de privacy nulmeting
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Privacy awareness
 u   Opzet en structuur van een privacy awareness programma
 u   Effectief stimuleren van privacy bewustwording
 u   Nut en noodzaak van passende maatregelen
 u   Bevorderen van samenwerking met stakeholders
 u   Omgang met conflicten
 u   Omgang met belangenverstrengelingen
 u   Opzet van een effectieve klachtenprocedure
 u   Externe stakeholderrapportage

PRAKTIJKOPDRACHT
Maak een opzet van een privacy awareness programma

Privacy risicomanagement

De privacy gap-analyse
u   Stappenplan
u   Toegevoegde waarde van een privacy gap-analyse
u   Opstellen van een privacy gap-analyse
u   Privacy zorgplichten

Het privacy implementatieplan
u   Positionering en toegevoegde waarde van de Data Protection Officer (DPO/FG) in het privacy  

implementatieplan
u   De rol van de DPO/FG bij 

 ❖ het bepalen van de ambitieniveaus
 ❖ het vaststellen van een privacy implementatieplan
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DAG III
TOEZICHTSTAKEN VAN DE DATA PROTECTION OFFICER (DPO/FG)
 
Het evaluatie- en mitigatieplan
u  Stappenplan
u  Toegevoegde waarde van de publieke Data Protection Officer (DPO/FG)
u  De rol van de DPO/FG bij:

 ❖ het bepalen van de ambitieniveaus in het evaluatie- en mitigatieplan
 ❖ het vaststellen van mitigaties
 ❖ het vaststellen van het evaluatie- en mitigatieplan

 
Privacy audits
u  Stappenplan certificering en audits
u      Toegevoegde waarde van de DPO/FG in certificeringstrajecten
u      De rol van de DPO/FG bij het creëren van compliance evidence

 ❖ bij het vaststellen van het certificeringstraject
 ❖ als toezichthouder in het kader van certificering
 ❖ bij het creëren van compliance evidence voor keurmerk audits
 ❖ bij het vaststellen van het privacy audit plan
 ❖ in het kader van privacy keurmerk audits

Integraal toezichtsmanagement van de Data Protection Officer (DPO/FG)
u     Toezicht Key Performance Indicators (KPI’s)
u     Toezicht KPI’s meerjaren perspectief
u     Toezicht evidence
u     Data flow proces management voor toezicht
u     Privacy zorgplichten in het perspectief van toezichtsmanagement
u     Informeren en adviseren
u     Toezicht en handhaving gedurende het implementatietraject

De externe Data Protection Officer (DPO/FG)
u   Service Level Agreements (SLA’s)
u   Deliverables

PRAKTIJKOPDRACHT
Maak een goed toezichtsplan voor de Data Protection Officer (DPO)
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DAG IV
PRIVACY KNELPUNTEN IN DE PRAKTIJK

Beveiliging van persoonsgegevens in de praktijk
 u   Visie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de beveiliging
 u   Informatiebeveiliging
 u   PRAKTIJKCASE Privacy by Design (PbD)
 u   PRAKTIJKCASE Privacy by Default
 u   Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 u   DPIA rapportages
 u   DFM (Data Flow Management)
 u   Eisen die de AVG/GDPR stelt aan de beveiliging van persoonsgegevens
 u   Vertaling van de wettelijke beveiligingseisen in uitgangspunten voor het 

 informatiebeveiligingsbeleid
 u   Integratie van het privacybeleid en het informatiebeveiligingsbeleid
 u   Relatie met de informatiebeveiligingsnormen (zoals ISO 27001)

Datalekken
 u   Meldplicht datalekken
 u   De rol van de DPO/FG bij datalekken
 u   Good privacy governance

Bewerkersovereenkomsten
 u   Welke afspraken moeten in een bewerkersovereenkomst gemaakt worden?
 u   De rol van de Data Protection Officer 

Internationale bescherming van persoonsgegevens
 u   De rol van de Data Protection Officer  
 u   Waaraan moet doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en/of internationaal 

 opererende organisaties voldoen?

Big data en privacy
 u   De ethische en privacy randvoorwaarden van big data
 u   Van beleid naar gerichte innovatie
 u   Privacy toetsingskader voor analyse en/of big data doeleinden
 u   Adequate anonimisering en/of pseudonomisering van data

Privacy by design (PbD)
 u   Privacy by Deszign (PbD): achtergrond, bedoeling en betekenis
 u   Privacyverhogende maatregelen (Privacy Enhancing Technologies, PET)

Internet of Things (IoT) en privacy
 u   Internet of Things (IoT): toepassingsmogelijkheden
 u   IoT: voordelen, voorwaarden en privacy issues 
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Privacy en profiling
 u   Wat houdt profiling in?
 u   In welke gevallen en onder welke voorwaarden is profiling toegestaan?
 u   Welke procedures en maatregelen moet u nemen om aan de eisen die de GDPR/AVG aan 

 profiling stelt te kunnen voldoen
 

DAG V
PRIVACY KNELPUNTEN IN DE PRAKTIJK
 
Rechten van betrokkenen
 u   Rechtsbescherming van betrokkenen
 u   Klachtrecht
 u   Recht op inzage
 u   Recht op materiële en immateriële schadevergoeding

Privacy klachtenprocedures
 u   Privacy klachten
 u   Nederlands Privacy Klachten Instituut (NPKI)
 u   De Nederlandse Privacy Ombudsman (NPO)

Privacy evidence van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 u   Overleggen van bewijs voor het daadwerkelijk naleven van privacy verplichtingen richting de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 u   Privacy audit technieken
 u   Borging van de AP Richtsnoeren Beveiliging van Persoonsgegevens
 u   Kernpunten beveiliging van ISO27001, ISO27002, NEN7510, NEN7512 en NEN7513 (logging)
 u   Rol van de Data Protection Officer (DPO/FG) bij beveiligingsmaatregelen
 u   Praktische afspraken met de CISO/CIO/CISA
 u   Toegevoegde waarde van audits en certificeringen
 u   Beveiligingsafspraken met ketenpartners
 u   Opzet en werking van privacy audits ex art. 39 AVG

Privacy compliance instrumenten
 u   Welke compliance instrumenten zijn er met betrekking tot privacy en hoe werken deze?

Privacy audits
 u   Opzet van een privacy audit
 u   Eisen die aan een privacy audit gesteld worden
 u   Hoe formuleert u de opdracht voor een privacy audit?
 u   Hoe houdt u toezicht op de uitvoering van een privacy audit?
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Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 u   De verschillende soorten Data Protection Impact Assessments (DPIA’s)
 u   Noodzaak en opzet van een DPIA bepalen voor verschillende situaties
 u   Hoe voert u een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit?
 u   Hoe moet u de resultaten van een DPIA interpreteren?

PRAKTIJKOPDRACHT
Stel een Data Protection Impact Assessment (DPIA) op
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Ook interessant voor u
Data Protection Officer (DPO)
14-delige schriftelijke cursus / digital learning
In deze zeer actuele, praktijkgerichte en  gedegen opleiding wordt u opgeleid tot Data Protection 
 Officer (DPO) volgens de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
In heldere stappen, schema’s, checklists en implementatie matrices worden inzichten, methodes en 
technieken besproken die in elk bedrijf en in elke (publieke) organisatie kunnen worden toegepast. 
Complexe wet- en regelgeving wordt voor u op een toegankelijke wijze behandeld. Daarnaast komen 
tal van multidisciplinaire zaken als IT,  Security, ISO 27005 Risicomanagement, Crisismanagement, 
Compliance, Governance, Ethiek, Business  Intelligence (BI) en Projectmanagement aan de orde.

Certified Data Protection Officer (CDPO)
5-daagse klassikale training
Om aan de vele eisen van de EU GDPR (General Data Protection Regulation) te kunnen voldoen 
heeft PECB een 5-daagse training ontwikkeld die opleidt tot Certified Data Protection Officer (CDPO). 
Deze training bereidt u voor op alle ins en outs waaraan een gekwalificeerde Data Protection Officer 
volgens de GDPR moet voldoen.

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
2-daagse klassikale training 
In de CIPP/E training leert u alles over de Europese wet- en regelgeving op het  gebied van privacy 
en dataprotectie en tevens over de consequenties van de verschillen hierin tussen  bijvoorbeeld 
 Europa en de Verenigde Staten. Deze training leidt op voor het CIPP/E examen van IAPP.

Privacy & Security
3-daagse klassikale training
Tijdens deze training krijgt u concrete informatie over wat er (wettelijk, technisch en organisatorisch) 
van u wordt verwacht rondom informatiebeveiliging en privacy en hoe u hiermee praktisch aan de slag 
kunt gaan. De trainers stellen met u een effectieve (cyber) security- en privacyaanpak op die mensen, 
processen en techniek integreert. Zij zoeken met u naar de balans waarbij privacy en security elkaar 
versterken in plaats van tegenwerken. Gedurende de training werkt u aan cases en opdrachten waarbij 
de theorie gekoppeld wordt aan uw dagelijkse praktijk.

Data Protection Officer (DPO) in België
15-delige schriftelijke cursus / digital learning
De in 2018 door de AVG verankerde functie van Data Protection Officer (DPO) vereist een 
 professionaliseringsslag voor de meeste organisaties. In deze gedegen opleiding worden in  heldere 
stappen, schema’s, checklists, implementatie matrices, methodes en technieken besproken die in 
elk bedrijf en in elke (publieke) organisatie kunnen worden toegepast. De complexe Europese wet- en 
regelgeving, maar ook specifieke Belgische (uitvoerings)regels worden voor u op een  toegankelijke 
wijze behandeld. Daarnaast komen tal van multidisciplinaire zaken als IT, security, ISO 27005 
 risicomanagement, crisismanagement, compliance, governance, ethiek, Business Intelligence (BI) 
en projectmanagement aan de orde.

http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_security/data-protection-officer-dpo-privacy.php
http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_security/cippe-certified-information-privacy-professional-europe.php
http://www.imf-online.com/vakgebieden/privacy-data-protection/data-protection-officer-dpo-in-belgie.php


Pagina

5-daagse opleiding 

Privacy & Data Protection in de praktijk

International Management Forum
Fellenoord 224, 5611 ZC Eindhoven

Tel.: +31 (0) 40 246 02 20 
Fax: +31 (0) 40 246 00 17  15

info@imf-online.com 
www.imf-online.com

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)
2-daagse klassikale training
In deze training wordt dieper ingegaan op de toepassing van de privacy wet- en  regel geving in een 
IT-omgeving en worden verschillende IT-gerelateerde oplossingen aangereikt. 

Certified Information Privacy Manager (CIPM)
2-daagse klassikale training
De CIPM training is een uitstekend vervolg op de CIPP/E training. De CIPM training leert u hoe u 
de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy en dataprotectie binnen uw organisatie 
toepast. Deze training leidt op voor het CIPM examen van IAPP.

Privacy Impact Assessment (PIA) in de praktijk
2-daagse klassikale training 
Het Privacy Impact Assessment (PIA) is een instrument om vooraf na te kunnen denken over de 
privacy risico’s van uw dataverwerking. Buiten een aantal omschreven situaties geeft de nieuwe 
Europese privacywet (AVG) geen overzicht van dataverwerkingen met een hoog privacy risico. Als 
(project)verantwoordelijke zult u dus zelf vooraf moeten inschatten of uw gegevensverwerking een 
hoog privacy risico inhoudt. In de praktijk blijkt dit op veel hindernissen te stuiten. In deze actuele en 
praktische PIA training leren wij u wanneer en hoe u een PIA moet uitvoeren. U gaat concreet met 
uw eigen PIA naar huis!

Privacy & Data Protection in de praktijk van de publieke sector
5-daagse klassikale opleiding 
In deze complete en actuele opleiding worden alle eisen waaraan met name organisaties in de 
 publieke sector moeten voldoen behandeld. Tal van specifieke en complexe onderwerpen op het 
 gebied van privacy en data protection in publieke organisaties komen aan bod, zoals DPIA’s, Big 
Data, privacy awareness, privacy en de WOB, de WED en privacy bij publiekszaken. Er is  ruimschoots  
 gelegenheid uw vragen te stellen aan de zeer deskundige docenten.

http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_security/certified-information-privacy-technologist-cipt.php
http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_security/certified-information-privacy-technologist-cipt.php
http://www.imf-online.com/vakgebieden/privacy-data-protection/privacy-data-protection-publieke-sector.php
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Over International Management Forum
International Management Forum (IMF) is al meer dan 25 jaar actief op de Nederlandse markt en biedt 
een breed scala aan opleidingen verdeeld over diverse vakgebieden. Internationaal worden onze, 
veelal Engelstalige, cursussen en trainingen gekocht en bezocht door organisaties uit meer dan 40 
verschillende landen. Onze opleidingen sluiten direct aan bij het professionele belangstellings niveau 
van onze klanten. De inhoud van onze opleidingen wordt in nauwe samenwerking met vooraanstaande 
vakspecialisten ontwikkeld. Al onze docenten zijn werkzaam bij gerenommeerde organisaties op de 
betreffende (deel)gebieden.

Producten
Wij ontwikkelen en organiseren tal van actuele klassikale trainingen, waaronder (certificerende) 
trainingen, masterclasses en post-HBO opleidingen. Daarnaast geven wij diverse hot topical  schriftelijke 
cursussen uit waarmee u direct aan de slag kunt. Deze schriftelijke cursussen zijn eveneens 
beschikbaar in de vorm van digital learning. Waar van belang, sluiten onze opleidingen aan 
bij algemeen erkende en internationale certificeringen. Uiteraard kunnen wij - op aanvraag - elke 
gewenste opleiding voor u organiseren in de vorm van een (maatwerk) in-company opleiding (bij 
meerdere deelnemers) of als praktijkgerichte coaching (wanneer het slechts 1 of 2 personen betreft).

Vakgebieden
De opleidingen bestrijken onder meer de volgende vakgebieden:
u  Privacy & Data Protection
u  IT Security
u  IT
u  Safety & Security
u  Agile, Scrum en Lean 
u  Project Management
u  Finance en Tax
u  HRM 

Docenten
De inhoud van onze opleidingen wordt in nauwe 
samenwerking met vooraanstaande vakspecialisten 
ontwikkeld. Enkele gerenommeerde  organisaties 
waaraan onze docenten verbonden zijn: 
AIIM, Atos Consulting,  Berenschot, Capgemini, 
ConQuaestor, CGI,  Deloitte, EY (Ernst & Young), 
Fox-IT, Grant Thornton, Human Capital Group, Inter 
Access, KPMG, KPN  Consulting, Le Blanc Advies, 
Loyens & Loeff, Nederlands  Compliance  Instituut 
(NCI), Ordina, PwC, RSM Erasmus  Universiteit, 
Tilburg University, Transfer Pricing Associates, 
Twynstra Gudde, Unisys, Verdonck, Klooster & 
Associates (VKA) en vele, vele  andere.
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Profit organisaties
Enkele van onze klanten:

Organon
KPN

ABN AMRO
Albert Heijn
Capgemini

Philips 
ING Bank

Douwe Egberts
Wehkamp

DSM
NS Reizigers
KLM Cargo

Renault Nederland
Univé Verzekeringen

Heineken
Shell Services International

Delta Lloyd
APG

Essent
Achmea
HEMA

Nationale Nederlanden 
SNS Bank

Delta 
Enexis

Rabobank
Coca Cola

De Goudse Verzekeringen
Urenco
Bolletje

Ballast Nedam
Ahold

Center Parcs
Royal FloraHolland

PostNL
Hewlett Packard 

CGI
Centric

TUI Nederland

Non-profit organisaties
Enkele van onze klanten:
Provincie Zuid Holland

De Nederlandsche Bank (DNB)
Belastingdienst
Rijkswaterstaat

Tweede Kamer der Staten Generaal
Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Ministerie van Justitie
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Erasmus Universiteit
Gemeente Amsterdam

Waterschap Hollandse Delta
VU Ziekenhuis

UWV
Hogeschool Rotterdam
Gemeente Den Haag

Zuyd Hogeschool
UMC Utrecht

Nationale Bank van België
Academisch Medisch Centrum 

Kamer van Koophandel
ROC Amsterdam

Gemeente Eindhoven
Ministerie van Defensie

FNV Bondgenoten
Waterschap Rijn en IJssel

Provincie Overijssel

Klanten
Onze klanten zijn professionals afkomstig uit grote en 
middelgrote  organisaties, maar ook steeds  vaker uit 
 kleinere  organisaties. U treft hen aan in alle branches 
van het bedrijfsleven, de  overheid, de zorgsector, het 
onderwijs, de financiële sector, etc.

Contact
Wanneer u vragen heeft of een persoonlijk 
 studie advies wenst, kunt u contact met ons  opnemen 
via 040 246 0220 of info@imf-online.com. 
Wij helpen u graag!


