S EGMEN T

Opleiding

Gemeentelijk Functionaris
Gegevensbescherming
Ben je voorbereid op de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
In mei 2018 verandert er veel door de inwerkingtreding van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Gemeenten moeten een register gaan bijhouden van alle
persoonsgegevensverwerking, persoonsgegevens gaan classificeren en een Functionaris
Gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) aanstellen. Een gemeente kent vele
prioriteiten en privacy komt niet vanzelf; om het thema privacy op de gemeentelijke agenda
te zetten en te houden en je collega’s bewust te krijgen worden je vaardigheden ook uitgebreid
geoefend en versterkt.

Resultaat

Docenten

Je wordt, aan de hand van het functieprofiel van de VNG,
praktijkgericht opgeleid tot Gemeentelijk Functionaris Gegevensbescherming volgens de nieuwe Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit geeft je de mogelijkheid alle
kennis, inzicht en praktijkervaring op te doen om deze functie
met succes te kunnen vervullen.

Onze docenten hebben ruime ervaring in de gemeentelijke
praktijk:
• Ronald Driehuis
Managing consultant bij SafeHarbour, security officer en trainer.
• Wolfje Mijnders
Privacy-adviseur in de gemeente Veenendaal. Je kent haar
wellicht ook van haar blog in Binnenlands Bestuur.
• Ger Lütter
Zelfstandig adviseur en interim hoofd Publiekszaken.
• Nicki van Heugten
Zelfstandig coach en trainer op het gebied van sociale
vaardigheden.
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Telefoon 033 - 434 50 94
E-mail r.ducaneaux@segment.nl
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Ronald Ducaneaux
Programmacoördinator I&A
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SEGMENT

Doelgroep
Je bent benoemd tot Privacyfunctionaris of Functionaris
Gegevensbescherming en wilt meer weten over deze functie.
De opleiding is ook interessant voor:
1 Chief Information Security Officer
2 Beveiligingsfunctionaris Reisdocumenten en Rijbewijzen
3 Beveiligingsbeheerder BRP
4 Security Officer Suwinet
5 Controller
6 Informatiemanager en adviseur
7 Juridisch controller/legal officer
8 Beleidsmedewerker juridische zaken.

Werkwijze
De opleiding is praktisch ingestoken en speciaal gemaakt
voor de functionaris gegevensbescherming bij de gemeente.
Elke lesdag ga je zelf aan de slag met de stof door middel
van opdrachten en andere werkvormen.
Verder werk je vanaf de start van de opleiding aan een eigen
casus waar je zelf het onderwerp voor bepaalt. De opleiding wordt
afgesloten met een mondeling examen waarbij je de uitkomsten
presenteert van het vraagstuk dat je onderzocht hebt.

Programma
Dag 1 ochtend Achtergronden
•
•
•
•
•
•
•
•

Rode draad is functiebeschrijving
Cursist gaat casus bedenken (praktijkgericht, multidisciplinair)
Filosofie achter privacy
Wetsgeschiedenis
Verhouding met BRP
Overgangsrecht WBP
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Privacy in internationaal perspectief.

Dag 1 middag Definities en grondslagen
• Definities en begrippen (persoonsgegevens, privacy,
proportionaliteit, transparantie, rechtmatigheid, doelbinding,
informatieveiligheid, accountable, integriteit (volledig, tijdig en
juist), bewaarplicht, privacy by design, privacy by default)
• Grondslagen (wettelijke plicht, overeenkomst, toestemming van
de betrokkenen, opt-in, opt-out)
• Gegevensclassificatie (bijzondere persoonsgegevens)
• Informatieverplichtingen (privacystatement, inzage, correctie,
recht van verzet, datalekken).

Dag 2 ochtend Toezicht en handhaving
• Autoriteit persoonsgegevens
• Doorgifte buiten EU/ER
• Sancties, boetes.

Dag 2 middag Casusbeschrijving
•
•
•
•

Afsluiting theoretisch deel
Ontwikkeling casus
Eisen aan de casus
Begeleiding.

Dag 3 ochtend Implementatie en governance
• Implementatieraamwerk (missie, visie, rollen, sponsors,
stakeholders)
• Vertaling naar de praktijk: privacy lifecycle
• Privacy performance meting
• Uitwerking privacy lifecycle
• Governance
• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de FG
• Onderscheid en overeenkomst FG, CISO, controller
• Plaats in de gemeentelijke organisatie
• Relatie met controller en CISO
• Functieniveau FG
• Formatie.
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Dag 3 middag Instrumentarium

Dag 7 ochtend Privacy Impact Assessment

• Meldingenregistratie
• Register bijhouden (welke gegevens, classificatie, toetsen aan
wettelijke verplichtingen)
• Procedure en systemen incidentenregistratie
• Procedure meldingen datalekken
• Dataclassificatie
• Introductie PIA.

• Het leggen van de verbinding tussen privacy en beveiliging
• Uitvoeren van een PIA.

Dag 7 middag Beïnvloeding toegepast
•
•
•
•

Drie cases aan de hand van de resterende beïnvloedingswapens
Reflectie en plenaire terugkoppeling
Praktijkervaringen en oplossingen
Handvatten intervisie.

Dag 4 Introductie informatiebeveiliging
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passende maatregelen
Risicoanalyse en MAPGOOD
Baseline: benadering
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
IBD, NCSC en Certs
Audits, zelfevaluaties, ENSIA
Baselinetoets sociaal domein
Logische toegangsbeveiliging (identificatie, autorisatie
en authenticatie)
Hardening
Versleuteling, cryptografie
Anonimisering of pseudonimisering
Veilige e-mail
Technische beveiligingsmaatregelen
Personele beveiligingsmaatregelen
Fysieke beveiligingsmaatregelen
SLA, contracten en bewerkersovereenkomsten.

Dag 8 Terugkomochtend
•
•
•
•
•

Beantwoording vragen van cursisten
Uitwisseling van ervaringen
Toelichting op examen
Inlevering examencasussen door cursisten
Evaluatie.

Examen
Je werkt vanaf de start van de opleiding aan een eigen casus waar
je zelf het onderwerp voor bepaalt. De opleiding wordt afgesloten
met een mondeling examen waarbij je de uitkomsten presenteert
van het vraagstuk dat je onderzocht hebt.
Alle geslaagde deelnemers ontvangen een diploma.

Vragen of meer informatie?
Bel Ronald Ducaneaux op nummer 033 - 434 50 94
of e-mail naar r.ducaneaux@segment.nl

Dag 5 ochtend Introductie beïnvloedingsstijlen
•
•
•
•

Persoonlijke leerdoelen van deelnemers
Theorie van Cialdini
Zelfanalyse vaardigheden overtuigingskracht
Reflectie en eventueel bijstelling persoonlijke leerdoelen.

Wederkerigheid
Schaarste

Autoriteit

Dag 5 middag Beïnvloedingswapens
• Drie casussen aan de hand van de beïnvloedingswapens
• Reflectie en plenaire terugkoppeling
• Evaluatie van de leerdoelen.

Dag 6 Bedrijfsprocessen
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsprocessen
Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevensverwerking
Toepassen privacy sociaal domein
Toepassen privacy bij openbare orde en veiligheid
Consequenties invoeren zaaksystemen.

Invloed

Leuk vinden

Sociaal bewijs

Inzet en
consistentie

Beïnvloedingsstijlen

Segment is een organisatie van vakinhoudelijke en veranderkundige professionals voor en door de overheid,
met inmiddels tweehonderd docenten en trainers en veel zelfstandige samenwerkingspartners. Wij ondersteunen
de overheid met strategische leergangen, op veranderen gerichte large-scale-events, vakinhoudelijke scholing en
een vaardigheidslab gericht op attitude en persoonlijke vaardigheden.

