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Programma ‘Praktisch omgaan met
Privacy & Security en het Wbp’
De training “Praktisch omgaan met Privacy & Security en het Wbp” gaat in op alle
aspecten waar een organisatie mee te maken heeft op het moment dat persoonsgegevens worden verwerkt of dat leveranciers die voor de organisatie werken die
verwerken. Persoonsgegevens worden steeds meer geautomatiseerd verwerkt en
dat heeft invloed op de informatiebeveiliging.
Het unieke aan deze training is dat er een relatie wordt gelegd tussen de wetten
en richtlijnen enerzijds en de praktische invoering ervan en de relatie met
informatiebeveiliging anderzijds. De training is vooral voor deelnemers die zoeken
naar praktische handvaten en richtlijnen. Het is dus geen training waarbij de wetten
vanuit juridisch oogpunt worden uitgelegd, er wordt wel op de wet ingegaan maar
direct een relatie gelegd met de praktijk.
Tijdens de 2-daagse training krijgen de deelnemers een groot aantal best-practices
en sjablonen waarmee ze direct aan de slag kunnen in de eigen organisatie.
De training is zeer interactief onder het motto: “learning bij doing”. Het staat daarbij
voorop dat u komt om vaardigheden te leren die u direct in uw praktijk kunt toepassen.

AuditConnect en Privacy
Onze organisatie is expert op het gebied van huidige en aankomende privacywetgeving. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en
hebben jarenlange ervaring met het opstellen en uitvoeren van privacy beleid,
beveiligingsrichtlijnen, bewerkersovereenkomsten, Privacy Impact Assessments
(PIA’s), Privacy Enhanced Technologies (PET), privacy by design en privacy bij default.
We kunnen uw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van een PIA of deze voor
u uitvoeren. Hiermee biedt u uw organisatie een instrument om privacy risico’s in
een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen
brengen.
AuditConnect levert naast hooggekwalificeerde consultants met ruime ervaring in
het Privacy domein ook Privacy Officers met expertise en ervaring op het gebied van
gegevensbescherming. Privacy Officers kunnen in-house bij u werkzaam zijn, maar
ook extern. Als u zelf een Privacy Officer heeft kan AuditConnect deze ondersteunen
en voorzien van specialistisch en hoogwaardig privacy advies. Ten slotte levert
AuditConnect kant en klare oplossingen voor privacy compliance.

Onderwerpen die behandelt kunnen worden:
Wat betekent de Wet bescherming persoonsgegevens voor uw organisatie?
Wat moet u doen als organisatie om te voldoen aan de wet en welke maatregelen
moet u treffen?
Speerpunten:
• Wanneer is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing?
• Wat betekent dat voor mij als organisatie?
• Hoe kan ik voldoen aan het Wbp als organisatie en welke maatregelen moet ik 		
daarvoor treffen op strategische, tactisch en operationeel niveau?
• Welke informatiebeveiligingsmaatregelen moet ik treffen als organisatie?
• Hoe kan ik me laten certificeren/controleren of ik voldoe aan het Wbp?

Praktijk
De gehele cursus wordt gegeven met casussen zodat u gelijk de vertaling van de
theorie naar de praktijk kunt maken. Daarnaast biedt AuditConnect de gelegenheid
om u individueel in de organisatie te begeleiden bij een echte opdracht. Ook kan
AuditConnect een terugkom(mid)dag organiseren. De terugkom(mid)dag staat in het
teken van de opdracht die u in de eigen praktijksituatie heeft uitgevoerd.

Uw trainers
Mischa van der Vliet van AuditConnect
Mischa is geregistreerd IT-auditor (RE). Hij voert IT-audits uit bij alle soorten
organisaties, zoals profit, non-profit en overheidsorganisaties. Hij heeft ruime ervaring
op het gebied van betrouwbaarheid en security in vele soorten organisaties. Vanuit de
filosofie ‘Voor de praktijk, door de praktijk’ verzorgt hij al diverse jaren trainingen en
coaching trajecten op het vakgebied van IT- en EDP-auditing. Door de combinatie van
trainer/projectmanager/auditor heeft niet alleen een diepgaande, maar ook een brede
kennis en ervaring in het vakgebied.

Frans van Eijck van AuditConnect
Frans is een ervaren en praktische projectmanager die nauw betrokken is (en is
geweest) bij diverse projecten waarbij betrouwbaarheid en security van groot belang
zijn. Hij kent zowel de raamwerken als de praktische toepassingen van IT-auditing en
kan door zijn ruime ervaring met goede voorbeelden de cursus levendig en toepasbaar
voor de eigen omgeving maken.

Locatie, kosten en maatwerk
De standaard 2-daagse training wordt diverse keren per jaar gegeven. De kosten voor
de training bedragen € 465,- per deelnemer. Aanmelding kan plaatsvinden door een
mail te sturen naar info@auditconnect.nl. U krijgt na aanmelding een bevestiging
toegestuurd.
Wilt u meer inhoudelijke informatie over deze opleiding of wilt u deze training met
meerdere collega’s volgen? We bieden onze maatwerkopleidingen zowel incompany als
op een buitenlocatie aan. We kunnen de training ook op maat toesnijden als dit voor uw
organisatie en medewerkers beter van toepassing is. De kosten liggen dan uiteraard aan
het aantal deelnemers en de locatie.
Mocht u interesse of vragen hebben in een opleiding, neem dan vrijblijvend contact op
met onze trainer Mischa van der Vliet op m.vandervliet@auditconnect.nl of bel ons op
055-3010100, we helpen u graag met een passend advies.

Programma:
Dag 1
Inleiding en relevantie Privacy & Security
Op basis van een groot aantal ontwikkelingen in de omgeving zal het belang worden
geschetst:
• PRISM
• EPD
• ELD
• EKD
• OV-chipkaart
• Veiligheidshuizen
• Veiligheidsregio’s
• De zorg
• Slimme meter
• Onderwijs
In alle bovengenoemde onderwerpen hebben we ruime ervaring opgedaan en als
rode lijn zien we hier informatisering van ketens waarbij persoonsgegevens worden
uitgewisseld en waarbij privacy van belang is.

Wet en Regelgeving
Overzicht van de wet en regelgeving op het gebied van Privacy.
Behandeling op hoofdlijnen van de Wet bescherming persoonsgegevens,
vrijstellingsbesluit, AV23, Richtsnoeren, ISO27001, relevante handleidingen en
Europese verordeningen.

Het raamwerk Privacy en Security
Kwaliteitsaspecten

Security

Privacy

Operationeel

Disclaimers
Dataelgenaren
Geheimhouding
Procedures
Werkinstructies

Organisatie C

AO privacy
Bewerkingsovereenkomsten
Privacy Impact Analyse (PIA)

Afdeling A

Tactisch

Afdeling B

Incidentafhandeling
Blauwdruk / Architectuur
Contracten & Requirements

Afdeling C

Informatiebeveiligingsbeleid
Continuïteitsbeleid

Afdeling D

Privacybeleid
CBP-melding

Organisatie A

Strategisch

Organisatie B

ISPMS
Risicoanalyse
Richtlijnen in de sector

AO security
Afvoer gegevensdragers
Back-up

Awareness training
Gedragscode
Technische aanpassingen
Autorisaties
HRM procedures
Configuratie & assetmanagement
Klantcommunicatie

Penetratietesten
Procedures
Werkinstructies
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Convenanten en bewerkingsovereenkomsten
Om persoonsgegevens uit te mogen wisselen is het noodzakelijk dat convenanten en overeenkomsten worden afgesloten. Wat moet hierin staan, hoe sluit je
deze af, wie zijn erbij betrokken? Allemaal vragen die worden beantwoord.

Opstellen plan van aanpak
Middels een casus leert u een analyse uit te voeren op de persoonsgegevens
binnen een organisatie. Op basis van de anlyse leert u een verbeterplan op te
stellen waarin beschreven is welke maatregelen genomen moeten worden om te
voldoen aan de wet.

Dag 2
AO-Organisatie
Verschillende vormen van de wijze waarop geborgd kan worden dat uw organisatie voldoet aan de wet en regelgeving op het gebied van Privacy. Er wordt dieper
ingegaan op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die relevant zijn
voor een goede borging van de verwerking van persoonsgegevens binnen een
organisatie.

Certificering
Waar moet ik aan voldoen om gecertificeerd te worden op het gebied van Privacy,
wat zijn valkuilen en waar moet ik aan denken?

Contouren voor Compliance
In deze module wordt behandeld op welke wijze een audit uitgevoerd wordt/kan
worden op de inrichting van Privacy bij uw organisatie. Typisch wordt ingegaan op
de wijze waarop een auditor ‘kijkt’ naar de toepassing van de wet en regelgeving.
De toepassing van de Verwerkingseisen V1 t/m V9 worden behandeld.
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V7: Informatiebeveiliging
In deze module wordt uitgebreid ingegaan op de eisen die gesteld worden aan de
beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.
Aspecten zijn o.m.:
• Beveiligingsbeleid, -plan en –implementatie
• Administratieve organisatie
• Beveiligingsbewustzijn
• Eisen te stellen aan personeel
• Inrichting werkplek
• Beheer en classificatie van de ICT infrastructuur
• Toegangsbeheer en –controle
• Netwerken en externe verbindingen
• Gebruik van software
• Bulkverwerking van gegevens
• Bewaren van gegevens
• Vernietigen van gegevens
• Calamiteitenplan
• Uitbesteden verwerking persoonsgegevens

Meer informatie?
Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak, kunt u contact
opnemen met onze Privacy Expert Drs. Mischa van der Vliet RE.
Hij is te bereiken via e-mail op:

m.vandervliet@auditconnect.nl en per telefoon via:
06-25057951.
Voor algemene vragen over de training of de overige producten en diensten van
AuditConnect kunt ons bereiken op ons algemene nummer 055-3010100 en via de
e-mail op:

info@auditconnect.nl
We informeren u graag geheel vrijblijvend over de mogelijkheden en oplossingen.

Training
Privacy
Security
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