
Dag van de Privacy Officer

Highlights

Het platform rond de inrichting, uitvoering en 
ontwikkeling van de DPO/FG-functie

Met bijdrage van ervaren professionals, o.a.:

Lokke Moerel
Tilburg University 

Udo Oelen
NS

Aleksandra Hornstra
Lidl

Simon Hania 
Uber

Wint u 
de verkiezing 
DPO/FG van 

2019?

 »  Inrichting en governance: welke rol als DPO/FG pakt u en hoe geeft u hier invulling aan? 
 »  DPO versus FG: waar begint de functie en waar houdt deze op?
 »  Hoor Simon Hania over DPO bij Uber, samenwerking met autoriteiten en succesvol beleid
 » To stay compliant: leer van ABN Amro, KPN, Volksbank, SVB, ANWB, KvK, Gemeente Almere,   

 RadboudUMC

6 juni 2019, Amsterdam
Actualiteitendag DPO / FG

7 juni 2019, Amsterdam
Praktijkdag To Stay Compliant
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Voor wie bestemd?

Professionals werkzaam in het bedrijfsleven of bij de (semi)overheid die behoefte 
hebben aan actuele en praktische kennis over de DPO/FG-functie en het AVG  
compliant houden van de organisatie.

 » ��Privacy�Officers�(DPO,�FG)
 »  Privacy coördinatoren, privacy  
adviseurs, privacy champions

 » �Compliance�Officers
 »  Bedrijfsjuristen, overheidsjuristen,  
legal counsels, advocaten

 »  Bedrijfsjuridisch adviseur

 »  Beleidsmedewerkers privacy
 » �(IT)�Security�Officers
 »  (IT) Managers
 »  (IT) Auditors
 »  Kwaliteitsmanagers
 »  Medewerkers communicatie, HR
 »  Consultants

In 2 dagen alle actualiteiten en need-to-knows 
voor de DPO/FG als compliance dirigent  

Onder�de�AVG�heeft�de�Privacy�Officer�(DPO/FG)�een�spilfunctie�bij�het�bewaken� 
van compliance. Voor veel organisaties is de DPO/FG-functie een nieuwe rol. Een groot 
aantal DPO/FG’s worstelt met de inrichting en uitvoering van de functie. Bij diverse 
organisaties zijn beide functies verenigd in één persoon. Maar kan en mag dat wel?  
Wat zijn eerste ervaringen van DPO/FG’s en wat kunnen DPO/FG’s van elkaar leren?

Dit event helpt u bij de inrichting en uitvoering van de DPO/FG-functie en geeft 
antwoord op vragen als:
•  Hoe geef ik als DPO voldoende aandacht aan alle verantwoordelijkheden voor  

naleving van de AVG?
•  Hoe zorg ik als DPO dat de aandacht voor privacy niet inzakt, zeker nu er in  

processen veel moet gebeuren? 
•  Waaraan ontleed ik als FG mijn gezag: wetgeving of opstelling en houding  

in de organisatie?
•  Hoe borg ik als FG mijn onafhankelijkheid en hoe geef ik goed invulling aan  

intern toezicht?
• Wat staat er in een privacy jaarverslag, hoe vaak en aan wie moet ik rapporteren?
• Hoe kan ik mij als DPO/FG verder professionaliseren?

Tijdens dit event leert u hoe u als DPO/FG de juiste dingen doet, op de juiste plekken 
en hoe u borgt dat alles wat door de AVG geraakt wordt op orde (compliant) is.  
Ervaren DPO/FG’s delen hun aanpak en inzichten om u zo goed mogelijk te helpen bij 
de governance en verantwoording van de DPO/FG-functie en te voeren beleid. Met dit 
jaar nog meer keuze uit praktijksessies, 3 rondetafels ASK THE DPO en extra focus op 
verantwoording en het continu monitoren van AVG compliance. 
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Actualiteitendag DPO/FG 
donderdag 6 juni 2019

08:30 Ontvangst, registratie, koffie & thee

09:00 Opening door uw dagvoorzitter Peter van Schelven, Bij PETER – Wet & Recht

09:15 Actualiteiten voor de DPO/FG
 »   Recente ontwikkelingen AVG
 »  Gevolgen Brexit 
 » Actualiteiten omtrent doorgifte van persoonsgegevens
 »  Status van de e-Privacy verordening

 Friederike van der Jagt, Privacy Advocaat, Hunter Legal

10:00 DPO bij Uber
 » Van wettelijke taken naar toegevoegde waarde
 » Ombudsman of doekje-voor-het-bloeden?
 » Samenwerken met autoriteiten: toezicht houden of toezicht verhoeden?
 » Voorwaarden voor succesvol beleid

 Simon Hania, Data Protection Officer, Uber

10:45  Pauze

11:15  Expertpanel: Inrichting & uitvoering van DPO/FG-functie
 »  Hoe geeft u invulling aan uw taken en verantwoordelijkheden?
 »  Waar begint de DPO/FG-functie en waar houdt deze op?
 »  Hoe borgt u als FG uw onafhankelijkheid en invloed?
 »  Wat laat u als DPO/FG liggen bij de uitvoering van uw functie?

 Frank Mulder, Chief Privacy Officer, ABN Amro
 Rachel Marbus, Privacy Officer, KPN
 Rence Damming, Chief Information Security & Privacy Officer, PON
 Hatice Dogan, Functionaris Gegevensbescherming, Sociale Verzekeringsbank (SVB)

12:00  Lunch

INRICHTING, UITVOERING, INVLOED, DILEMMA’S DPO/FG



14:00 Kies een sessie uit die past bij uw interesse en achtergrond

15:00  Pauze

15:15 Kies een sessie uit die past bij uw interesse en achtergrond

13:00 Kies een sessie uit die past bij uw interesse en achtergrond

A1.  Verwerker versus Verwerkingsverantwoordelijke

 »  Wanneer bent u verwerker of verantwoordelijke?
 » Waarvoor kunt u verwerker aansprakelijk maken? 
 » Is een derde partij altijd een verwerker? Hoe  

 controleert u dat?
 » Als verwerker ook (deels) verantwoordelijke is,  

 wat moet u dan afspreken? 
 
Lieneke Viergever, Partner, Project Moore     

A2. Incidenten en handhaving

 » Hoe ziet een handhavingsonderzoek eruit?
 »  Waar is handhaving op gericht? 
 »  Handhaving in de EU: wat zien we?
 »  Wat doet zo’n onderzoek met een organisatie?
 » Hoe ga je als organisatie hiermee om?

 

Wolfje Mijnders, Privacy jurist a.i., Kamer van 
Koophandel

A3. Privacy op de werkvloer en de DPO/FG

 »  In hoeverre mogen werknemers gevolgd worden?
 »  Wat mag wel en niet in de werkomgeving?
 »  Hoe zit het met camera’s, tracking en  
biometrische gegevens?

 »  Nieuwe ontwikkelingen en waar moet u  
rekening mee houden?

 
Marieke van Dijk, Jurist / Privacy Officer, Cure4 
Marja Guijt, Sr. Legal Counsel / Privacy Officer, 
Eurotransplant

B1. FG als interne toezichthouder bij de NS

 »  Hoe geeft u als FG invulling aan intern toezicht?
 »  Verantwoordelijkheden, geen mandaat. Wat dan?
 » �Wat�zijn�conflicterende�nevenfuncties�en�hoe�gaat�
u daarmee om?

 » Issues en oplossingen uit de praktijk

  
Udo Oelen, Chief Privacy Officer / FG, NS

B2.  Rechten van betrokkenen en de rol van de DPO

 »  Hoe gaat u om met verzoek tot inzage of 
wijziging?

 » Hoe�identificeert�u�betrokkenen?�Wat�mag?
 » Inrichting van loket en automatisering van   

 procedures
 » Communicatie met betrokkenen en uw rol als DPO  

 hierbij
Juliëtte Koemans, Data Protection Officer, ASR
Jean Paul van Schoonhoven, DPO, KRO-NCRV

B3.  ePrivacy verordening (ePV): wat moet u weten

 »  De gevolgen voor DM, cookies en IoT-toepassingen
 » Wat zegt de ePV over toestemming, wat is   

 belangrijk?
 »  Waarom ePV bovenop de AVG, hoe verhouden  
deze zich?

 » Hoe kunt u zich als organisatie voorbereiden?

Matthias de Bruyne, Legal Counsel Privacy, DDMA



U krijgt een bundel DPO/FG need-to-knows met o.a.:

 » �Overzicht�kernprofiel�DPO/FG,�taken�&�verantwoordelijkheden
 »  Toezichtplan FG voor uw functie als toezichthouder naleving AVG
 »  Uitleg en toelichting van Privacy Control Frameworks (oa NOREA)
 »  Kennistoets privacy onder de AVG

Wie wordt DPO/FG van het jaar 2019?

Heeft u als DPO/FG een project waar u trots op bent, welke inspirerend is voor uw  
collega DPO/FG’s of als good practice kan dienen? Dan maakt u kans op de uitverkiezing  
DPO/FG van het jaar 2019 plus een jaar lang gratis naar privacy events van IIR! 

Hoe maakt u kans?
Stuur een korte projectomschrijving naar privacy@iir.nl en 
wie weet wordt u uitgenodigd om uw project te pitchen op 
Dag�van�de�Privacy�Officer�2019.�Een�onafhankelijke�jury�en�
de aanwezigen kiezen de winnaar(s).

Meer informatie over de verkiezing: www.iir.nl/dpo2019
DPO van het jaar 2019

16:15 Ethiek & Accountability in het tijdperk van AI
 »  De snelle opmars van zelflerende algoritmes en de toenemende zorgen  

rond dataprotectie en discriminatie
 »  Welke ethische spelregels spelen er en hoe kunnen die in het design van  

algoritmes worden geïmplementeerd?
 »  Wat betekent ‘Algoritmic Accountability’ en hoe dit in de praktijk te bereiken?
 »  Wat is het nut en noodzaak van een ‘corporate AI policy’ ?
 »  Gezamenlijk: bespreking van aantal ethische dilemma’s voor de DPO/FG  

gerelateerd aan AI
 Professor Lokke Moerel, Tilburg University, Senior Of Counsel, Morrison & Foerster

17:15  Bekendmaking uitslag DPO/FG van 2019

17:30  Plenaire afsluiting en netwerkborrel

mailto:privacy%40iir.nl?subject=privacy%40iir.nl
https://iir.nl/blog/wie-wordt-dpo-fg-van-het-jaar-2019/


FUNCTIE + INRICHTING GOVERNANCE VERANTWOORDING

08:30 Ontvangst, registratie, koffie & thee

09:00  Opening door uw dagvoorzitter Peter van Schelven, Bij PETER – Wet & Recht

09:15 Privacy compliance bij de Volksbank
 »  Hoe heeft de Volksbank haar AVG governance georganiseerd?
 »  Hoe ziet haar privacy programma eruit?
 »  Welke keuzes en beslissingen zijn hierbij gemaakt?
 »  Welke rol hebben DPO en privacy champions bij het compliant blijven?
 »  Hoe heeft Volksbank het continu monitoren geborgd?

 Ron Masselink, Privacy Officer, Volksbank
 Hans van Breukelen, Privacy Officer, Volksbank

10:00 Naar de workshopsessies

Praktijkdag To Stay compliant 
vrijdag 7 juni 2019

C1.  Het kernprofiel van een goede 
DPO/FG

 »  Wat moet u als DPO/FG 
kunnen?

 »  Wat voor DPO/FG bent u: 
proactief of reactief?

 »  Werkt u voor de AP of voor  
uw werkgever?

 »  Welke competenties heeft u  
het meeste nodig?

 »  Hoe professionaliseert  
u zich als DPO/FG?

Jeanne Jacobs-Gilhuis, Privacy 
Counsel, a.i. Eindhoven Airport
Arjen Deenen, FG, Rijksuniversiteit 
Groningen

E1.  Rapportage en privacy 
jaarverslag 

 »  Hoe verantwoordt u uw AVG 
beleid?

 »  Wat moet u aan het bestuur  
en management rapporteren?

 »  Hoe vaak rapporteert u  
en aan wie?

 »  Wat is belangrijk in een privacy 
jaarverslag?

Annechien Sloots, Legal Counsel, 
Sloots legal & more
Saskia Sjardin, Corporate Privacy 
Officer, Wolters Kluwer

D1. AVG governance

 »  Het organiseren van een 
governance structuur,  hoe en 
met welke middelen?

 »  Een privacy control framework
 »  Het belang van privacy 
champions

 » �Waar�zitten�deze�eyes�&�ears� 
in de organisatie?

 »  Wat zijn de KPI’s en waarop 
stuurt u?

Sebastiaan ter Wee, Group CPO, 
Aegon

GOVERNANCE, VERANTWOORDING & VERSLAGLEGGING DPO/FG



FUNCTIE + INRICHTING

FUNCTIE + INRICHTING

GOVERNANCE

GOVERNANCE

VERANTWOORDING

VERANTWOORDING

11:00 Kies een sessie uit die past bij uw interesse en achtergrond

12:00  Lunch

13:00 Kies een sessie uit die past bij uw interesse en achtergrond

C2.  Externe FG bij organisaties

 »  Extern toezicht met een beperkt 
budget

 »  Hoe richt u dat in als externe 
FG?

 »  Welke benaderingswijze en 
middelen gebruikt u?

 »  Good practices, issues en 
oplossingen

Tony de Bos, Consultant, EY 
 

C3.  DPO/FG en invloed in de 
organisatie

 » Hoe vergroot u als professional  
 uw invloed?
 »  Hoe zorgt u dat 
middelmanagement de AVG 
serieus neemt en dat blijft 
doen?

 » Hoe voorkomt u dat anderen  
 beslissingen nemen die niet   
 met u worden afgestemd?
 »  Hoe gaat u om met weerstand?

Aleksandra Hornstra, DPO, Lidl
Joost Schrieken, FG / Controller, 
Waternet

E2.  To stay compliant, hoe doet u 
dat?

 »  Hoe vaak moet u monitoren 
voor compliance?

 »  Normstelling en instrumenten
 »  Hoe gebruikt u bestaande 
controls?

 »  Hoe integreert u deze in 
bestaande processen?

 » �Good�practices,�do’s�&�dont’s

Paul Arnold, DPO / Risk Control 
Manager, The Learning Network

E3.  Controle op naleving van 
contracten 

 »  Hoe controleert u naleving  
van contracten?

 »  Goed contract- en 
stakeholdermanagement

 »  Procesinrichting, frequentie en 
met welke assurance controles 
doen?

 »  Hoe borgt u naleving bij 
subverwerkers?

Hanneke Luth, DPO, a.i. T-Mobile

D2. Verbeterslag DPIA’s

 »  Hoe voert u een DPIA 
efficiënt(er)�uit?

 » Hoe draagt een DPIA bij aan   
 risico bewustzijn in uw  
 organisatie?
 »  Hoe neemt u DPIA’s 
effectief op in bestaande 
veranderprocessen? 

Gerjan van Schaik, FG, UWV

D3.  Auditing privacy onder de 
AVG

 »  Wat zijn juiste prik momenten?
 »  Welke vormen zijn er: audit 
door DPO, interne / externe 
audits. Wanneer, welke vorm en 
hoe?

 »  Wat is belangrijk bij privacy 
audits?

 »  Auditing op de DPIA

Reinier Treep, DPO, Royal Schiphol 
Group



RONDE TAFELS RONDE TAFELS RONDE TAFELS

14:00 Kies een sessie uit die past bij uw interesse en achtergrond

16:30  Plenaire afsluiting en borrel

15:00  Pauze

15:30 Kies een sessie uit die past bij uw interesse en achtergrond

FUNCTIE + INRICHTING GOVERNANCE VERANTWOORDING

C4.  DPO/FG en digitale security

 »   Wat moet u van security weten?
 »  De samenwerking met de CISO 
en IT

 »  Wat wilt u beschermen en 
waartegen?

 »  Wanneer zijn data afdoende 
beveiligd?

Leon Haszing, Privacy functionaris, 
RadboudUmc

1.  ASK THE DPO IN DE PRIVATE 
SECTOR

 »  Waar loopt u als FG tegenaan 
en hoe gaat u daar mee om?

Hanneke Luth, DPO, a.i. T-Mobile

E4.  Risicomanagement en 
commitment bij gemeente 
Almere

 » Hoe gaat u om met uw risico’s?
 » Welke risico’s acccepteert u en  

 wie neemt daarover besluit?
 » Hoe gebruikt gemeente Almere  

 risicomanagement om meer   
 commitment in de bestuurslaag  
 te krijgen?

Maritha de Boer-de Wit, Privacy 
Information Officer, Gemeente Almere

3.  ASK THE DPO IN DE PUBLIEKE 
SECTOR

 »   Waar loopt u als FG tegenaan 
en hoe gaat u daar mee om?

Martijn de Hamer, DPO / FG, 
Universiteit Amsterdam

D4.  Aandacht voor privacy 
vasthouden!

 »  Hoe houdt u het bewustzijn in 
uw organisatie op niveau?

 » Nieuwe tools en middelen 
 voor awareness
 » Het delen van incidenten  

 en issues
 » Hoe verandert u het gedrag?

Dennis Saaltink, Marketing Privacy 
Officer, ANWB     

2.  ASK THE DPO IN DE ZORG 
SECTOR

 »  Waar loopt u als FG tegenaan 
en hoe gaat u daar mee om?

Marcel van der Haagen, FG, VUmc



3 makkelijke manieren om u aan te melden:

Locatie

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.  
Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder nummer 
64458482. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze 
website www.iir.nl/algemene_voorwaarden en worden op verzoek 
kosteloos toegezonden.

CEDEO-gecertificeerd
CEDEO is een onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van human 
resources dienstverleners meet en waarborgt. Recentelijk heeft CEDEO 
een marktonderzoek uitgevoerd onder de klanten van IIR. Ruim 90% van  
de respondenten van het onderzoek is tevreden of zeer tevreden over 
de trainingen van IIR.

Het platform rond de inrichting, uitvoering  
en ontwikkeling van de DPO/FG-functie

Dag van de Privacy Officer

Via internet
www.iir.nl/dvpo

Stuur een mail naar
aanmelding@iir.nl

Bel onze customer service
020 - 580 54 00

Algemene informatie

Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW. 
De overnachting is van 5 op 6 juni 2019 en als u kiest voor beiden dagen, dan is uw incheckdatum 5 juni en uitcheckdatum 7 juni 2019. 
* Collega-actie: u mag één collega (of meer collega’s) meenemen voor 50% korting. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

 Regular + Overnachting  Collega-actie*  Data
      (2e ticket voor 50%)
Dag 1 + 2 € 1.399,- € 1.549,-  € 2.098,-  6�&�7�juni�2019

Dag 2 (praktijkdag) € 799,- € 899,-  € 1.198,-  7�juni�2019

Dutch Design Hotel Artemis
John M. Keynesplein 2, 1066 EP Amsterdam

Goed 
bereikbaar  

met de auto  
én met het  
openbaar 
vervoer!

Neem contact op met onze adviseur Jasper Bierhof via:  
  020-7576354�of    j.bierhof@iir.nl

Meerdere personen aanmelden of inhoudelijke vragen?
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