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Komend voorjaar, op 25 mei 2018, wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde nieuwe 
privacywetgeving. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle 
bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden 
op deze AVG.

De AVG is het resultaat van een twintig jaar durend Europees debat over de relatie tussen de 
als-maar groeiende digitale beschikbaarheid van gegevens enerzijds en anderzijds het recht op 
privacy. De wet gaat verder en is strenger op onderdelen, maar maakt voor organisaties ook 
meer mogelijk dan de hier in Nederland sinds 2001 geldige Wet bescherming persoonsgegevens. 
Zo moet toestemming worden gevraagd aan betrokkenen van wie privacygevoelige gegevens 
worden verwerkt en moeten organisaties aan kunnen tonen welke beveiligingsmaatregelen zijn 
geïmplementeerd. 

Voor bedrijven en organisaties betekent de komst van de AVG dat ze een 
professionaliseringsslag moeten doorvoeren in hun omgang met (digitale) informatie. Dat 
betekent zorgen voor veilige IT-systemen, voor kennis over de informatie die in de organisatie 
aanwezig is en bovenal het vergroten van het bewustzijn van medewerkers, over wat 
privacygevoelige informatie is en hoe daarmee om te gaan. 

Julien Spronck van BDO maakt voor bedrijven uit de technologiebranches inzichtelijk welke 
impact de AVG heeft en hanteert daarbij als rode draad een pragmatische aanpak om de AVG 
te implementeren. Aan de hand van onderstaande aspecten wordt de complexiteit van de 
verordening afgepeld en vertaald in een praktische methodiek waar u mee aan de slag kan:
• Voor wie is de AVG bedoeld, wat is de achtergrond?
• Waar moet u aan voldoen, wat zijn de eisen?
• Wat zijn de belangrijkste risico’s en valkuilen?
• Aantoonbaarheid van privacy?
• Wie zijn de belanghebbenden en wat zijn hun rechten?
• Praktische tips en trucs.

Na afloop van de sessie heeft u kennis van de eisen, maar ook van de mogelijkheden van de 
AVG en hoe u hier aan kan voldoen.

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor directieleden, managers en medewerkers bij bedrijven die 
persoonsgegevens vastleggen en zich bezig houden met de implementatie van de AVG.

Datum, plaats en locatie
Maandag 11 december 2017 bij FHI in Leusden. Route: zie pagina 5.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via het inschrijfformulier. De kosten bedragen € 129,-, exclusief btw voor leden 
van FHI en MinacNed. Voor niet-leden € 279,-, exclusief btw. 

Organisatie
FHI, federatie van technologiebranches
Andreas Meijer, Bente Meijer
T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl | E: b.meijer@fhi.nl

Spreker
Julien Spronck, BDO Utrecht
T: (06) 83 60 03 67 | W: www.bdo.nl I E: julien.spronck@bdo.nl

Julien Spronck is als Senior Manager Cyber Security werkzaam bij BDO 
Utrecht. Julien heeft zich vanuit een achtergrond op het snijvlak van 

informatietechnologie en organisatiekunde gespecialiseerd als adviseur in informatiebeveiliging, 
risicomanagement en IT-audit. Zijn expertise en ervaring liggen voornamelijk in het opzetten 
en borgen van risicomanagementsystemen binnen organisaties, gestoeld op een brede kennis 
van het IT/veiligheidsdomein en de relevante wet- en regelgeving. Als IT-adviseur heeft Julien 
ruime ervaring met rollen als projectleider, informatiemanager, IT-beheer en tevens binnen de 
softwareontwikkeling.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 
Impact en implementatie binnen technologiebedrijven



12.45 uur Ontvangst met lunch

13.15 uur  Nieuwe privacywetgeving: Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG)

14.15 uur Pauze

14.45 uur Hoe zorg ik dat mijn organisatie voldoet aan de AVG?

15.45 uur Pauze

16.00 uur De praktijk: tools, tips & tricks

16.45 uur Vragen en afsluitende borrel

ONDERWERPEN:
De setting is er op ingericht dat de deelnemers vragen kunnen stellen en 
onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen.

Nieuwe privacywetgeving:  
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

• Waarom de AVG?

• Regels en verplichtingen die niet veranderen

• Nieuwe en aangescherpte regels

• Verhoogde risico’s

Hoe zorg ik dat mijn organisatie voldoet aan de AVG?

• Bepalen privacy strategie en - doelen

• Inventariseer, leg vast, procedures datalekken en -rechten betrokkenen 

• Privacy-statement, functionaris voor de gegevensbescherming, en …?

De praktijk: tips & tricks 

• Verwerkersovereenkomsten

• AVG-tools 

• (Blijvend) monitoren van verwerking en beveiliging

PROGRAMMA:
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Naam bedrijf / organisatie:

Deelnemer 1:

Functie: E-mail:

Deelnemer 2:

Functie: E-mail:

Adres:

Telefoon: Fax:

Ordernummer:

Factuuradres (bij voorkeur e-mail adres):

Klik hier om het ingevulde inschrijfformulier 
digitaal te verzenden*

de heer          mevrouw

de heer          mevrouw

Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)  

Impact en implementatie binnen technologiebedrijven

De deelnamekosten per persoon bij FHI aangesloten bedrijven 
bedragen € 129,- exclusief btw en zijn inclusief lunch, koffie, 
thee, fris en borrel. Indien uw organisatie geen lid is van FHI of
MinacNed, betaalt u € 279,- exclusief btw per persoon.

  Ja, ik (wij) meld(en) mij (ons) aan voor de praktijkworkshop op 
maandag 11 december 2017 

  Nee, ik ben helaas verhinderd maar heb wel interesse in een 
workshop op een nader vast te stellen datum

 Nee, ik heb geen interesse

(graag aanvinken wat van toepassing is)

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende 
deelnemer worden aangemeld. Bij te weinig aanmeldingen behoudt FHI zich het 
recht voor de workshop te annuleren.

*  In enkele gevallen wordt in uw mailprogramma het retouradres 
niet automatisch overgenomen. Mocht dit bij u voorkomen, vul dan 
handmatig het volgende e-mail adres in: b.meijer@fhi.nl 
U kunt dit inschrijfformulier ook printen en faxen naar:  
(033) 461 66 38

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden



Leusderend 12 · 3832 RC Leusden · Postbus 366 · 3830 AK Leusden · Tel. (033) 465 75 07 · Fax (033) 461 66 38 · Internet: www.fhi.nl · E-mail: info@fhi.nl 

ROUTEBESCHRIJVING

Vanuit Zwolle (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 richting Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Amsterdam/Apeldoorn (A1)
• Richting Amersfoort via de A1
• Richting Utrecht via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Utrecht (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
• Bij eerste stoplichten rechtsaf (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit de stad Amersfoort
• Arnhemseweg richting Leusden-Zuid
• Onder het viaduct door
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

OV-route vanaf station Amersfoort
•  Bus 82 of 83 nemen en uitstappen bij halte 

Schutterhoef
•  Daarna lopen naar FHI, Leusderend 12,  

3832 RC Leusden. Tel. (033) 465 75 07. 

Taxi-route vanaf station Amersfoort
Taxibedrijf Bestax Amersfoort, tel. (033) 476 57 65. 
De kosten van de taxirit naar FHI, Leusderend 12, 
3832 RC Leusden, bedragen ongeveer € 15,-
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