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NATIONAAL CONGRES

DATAPROTECTIE 
& PRIVACY 

Nieuwe inzichten en best practices voor de vertaalslag  
van actuele (EU) privacywetgeving naar uw organisatie

Blijf volledig up-to-date:

De gevolgen van de Europese Verordening op de samenwerking 
en rolverdeling voor Legal, IT, Security & Compliance

Vormgeving en invulling van de rol van Privacy Officer vs Security 
Officer

Nieuwste visies en ervaringen: Meldplicht Datalekken, Privacy 
by Design, Privacy & Mobile apps, Privacy Impact Assessment 
(PIA) en Cloud & Security
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Nationaal Congres Dataprotectie & 
Privacy
Het Nationaal Congres Dataprotectie & Privacy bundelt de nieuwste visies en voorlopers 
uit diverse branches op het gebied van Privacy. We helpen u om versneld met de 
implementatie van de verplichtingen aan de slag te gaan. Dit event is de plek bij 
uitstek om uw aanpak te toetsen aan vakgenoten en experts. Profiteer van diverse 
praktijkervaringen en best practices en maak uw organisatie privacy proof!
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DATAPROTECTIE & PRIVACY
DAG 1 CONGRESDAG  - 16 SEPTEMBER 2015

09.00 12.00

13.00

14.00

09.15

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

Ontvangst, registratie, koffie & thee

Opening door uw dagvoorzitter Chris van ’t Hof, 
onderzoeker in IT, presentator, TekTok

ACTUELE (EU) PRIVACY WET- EN REGELGEVING

De stand van zaken in privacyland

( Wat is de status van de Europese Verordening?
( Wat zijn de consequenties voor uw privacy en security 

beleid?
( De huidige en veranderende rol van het CBP (incl. 

agenda)
( De nieuwe boetebevoegheid van het CBP en impact op 

uw organisatie
( Concrete actiepunten die u nu kunt ondernemen

mr. Friederike van der Jagt, advocaat, Stibbe

Meldplicht Datalekken: hoe staat het ervoor?

( Wat is de status van de Wet Meldplicht Datalekken?
( Wat zijn de nieuwe verplichtingen en sancties?
( Concrete actiepunten die u nu kunt nemen
( Wat te doen bij grensoverschrijdende datalekken of 

datalekken buiten Nederland?

mr. Joke Bodewits, advocaat, Hogan Lovells

Pauze 
 
PRIVACY IN DE ORGANISATIE

Lessons learned Privacy-by-Design & PIA’s: compliance 
verhogen, kosten verlagen

( Waarom te investeren in PIAs en PbD? En waarom juist 
nu?

( Hoe aan te pakken? Aandachtspunten bij het vormgeven 
van een PIA process

( Welke keuzes maken bij het toepassen van Privacy-by-
Design?

( Alles halen uit de samenwerking tussen IT, Legal en 
andere stakeholders

( Do’s and don’ts

Joeri Toet, Legal Counsel Privacy, Shell
 

 
SECURITY

Waarom zouden we nog security gebruiken?

Wat moeten we investeren in security en wat levert het op? 
Waarom zouden we eigenlijk beveiligen? Deze security special-
ist neemt u mee langs de zin en onzin van het beveiligen van 
data en systemen. Ook laat hij een aantal treffende voor-
beelden zien waarom beveiliging weinig toegevoegde waarde 
heeft voor een organisatie. Een echte eyeopener!

Brenno de Winter, ICT Beveiligingsjournalist

Tafeldiscussies

Kies uw thematafels (2x) en discusieer mee. 
De belangrijkste conclusies uit de rondetafel gesprekken wor-
den aan het einde van de congresdag plenair teruggekoppeld.

Rondetafel 1: Het borgen van privacy in de organisatie

( Hoe krijgt privacy een plek binnen de organisatie?
( Wat zijn vereisten voor Legal, IT en Compliance?
( Hoe creëert u draagvlak binnen de organisatie voor 

naleven van privacy wetgeving?

Ron Masselink, Senior Programmamanager,  
SNS Retailbank

 
Rondetafel 2: Consequenties van de EPV op IT

( Wat zijn raakvlakken op IT?
( Wat is de impact van EPV op systemen?
( Waar te beginnen met implementatie?
( Hoe is de samenwerking met Legal en Compliance?

Elske Feenstra, Compliance / Privacy Officer, Tele2 
 

Rondetafel 3: De rol en functioneren van de Privacy  
Officer binnen de organisatie

( Welke taken heeft de Privacy Officer?
( Hoe is de samenwerking met Security en Compliance?
( Welke vereisten binnen de organisatie zijn nodig om de 

rol goed te kunnen vervullen?
( Wat kan de Privacy Officer leren van de Security Officer?

Reinier Treep, Data Protection Officer, NUON 
 

 
 
Rondetafel 4: De rol en functioneren van de Security  
Officer binnen de organisatie

( Welke taken heeft de Security Officer?
( Hoe is de samenwerking met Privacy en Compliance?
( Welke vereisten binnen de organisatie zijn nodig om de 

rol goed te kunnen vervullen?
( Wat kan de Security Officer leren van de Privacy Officer?

Beer Franken, Chief Information Security & Privacy 
Protection Officer, AMC

 

Lunch 

Maak een keuze uit de stroming PRIVACY of SECURITY 
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PRIVACY stroming security stroming

14.00  -  Privacy & mobile apps

( Waarom hebben mobile apps een bijzondere impact op 
privacy?

( Gebruikte technieken
( Privacy onder druk door mobiele apps
( Ontwikkelingen

mr. Lieneke Viergever, advocaat, Project Moore 
 

 
14.30  -  Datalekken: wat is de strategie van NIBC en 
waarom?

( Wanneer is iets een datalek?
( Hoe zit de procedure datalek in elkaar?
( Hoe moet de organisatie zich hierop inrichten?
( Hoe communiceer je over incidenten?
( Gaan grote bedrijven anders om met incidenten om dan 

kleine bedrijven?
( Good practices: do’s and dont’s

Astrid Gharbharan, advocaat, Data Privacy Officer, NIBC Bank

 
 

15.30  -  Internet of Things: kansen en bedreigingen

( Belang van IoT voor bedrijven
( Welke bedrijven hebben het meeste baat bij IoT?
( Hoe borg je privacy bij IoT?
( Kansen en bedreigingen

ir. Jan-Jan Lowijs, CIPP/E, CISSP, Deloitte 

 

16.00  -  Privacy en klantdata

( Wanneer ben ik compliant?
( Borging van customer privacy: praktijkcase Telecom
( Privacy als potentieel voor marketing
( Proactieve omgang met privacy: het 4 stappenplan

Jean Paul van Schoonhoven, directeur, Legal2Practice

Mark van Kerkhof, marketing programma manager,  
Milestone B2B

14.00  -  Cybercrime: hoe staat Nederland ervoor?

( Hoe kwetsbaar is Nederland?
( Wat spreken we af met toeleveranciers?
( Hoe het beste te wapenen?
( Is dataveiligheid een zaak van IT?
( Ontwikkelingen in cyberveiligheid

 Ronald Kingma, CISSP, CEO, Secure Labs 
 

14.30  -  Cloud & security: do’s and don’ts

( Bijzondere security risico’s in de cloud
( Het toepassen van normen en standaarden op cloud 

security
( Invloed van sectorale regelgeving en oplossingen in 

Nederland en Europa
( Cloud wel of niet buiten Nederland uitbesteden
( De relatie tussen security & business continuity manage-

ment bij leveranciers
( Ontwikkelingen, welke aankomende regelgeving kunt u 

verwachten?

Wouter Seinen, advocaat, Baker&McKenzie 
 

15.30  -  Anonimiseren/pseudonimiseren

( Anonimiseren/pseudonimiseren als middel om privacy te 
beschermen

( Omgaan met de risico’s van (indirecte) herleidbaarheid en 
Big Data

Edwin Kusters, directeur, Pseudonimiseer BV

 
 
 
16.00  -  Big Data - Big Trust

( Wat doet KPN zoal met Big Data?
( Issues bij beveiligen/beschermen van data
( Big Data en vertrouwen
( Ethische dilemma’s
( Good practices

Rence Damming, Privacy Officer, KPN
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16.30

17.00

17.15

17.20

Plenaire terugkoppeling van de tafelvoorzitters van 
ronde tafelgesprekken

IIR Privacy Innovation Award 2015
De deskundige jury van deze verkiezing neemt alle inschrijvin-
gen van de deelnemende bedrijven onder de loep. Vervolgens 
selecteert de jury de 3 origineelste en meest innoverende 
Privacy projecten.

Meld u aan via: iir.nl/dataprotectie

Juryberaad
Met medewerking van o.a.:

Feestelijke bekendmaking van de winnaar 
van de IIR Privacy Innovation Award 2015 
met aansluitend borrel

iir.nl/dataprotectie
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De privacy organisatie van A tot Z
DAG 2 WORKSHOP  - 24 SEPTEMBER 2015

09.00 15.30

16.30

17.00

09.15

10.30

10.45

13.00

14.00

Ontvangst, registratie, koffie & thee

Aan de slag met privacy!

( Hoe brengt u privacy gevoelige informatiestromen in kaart?
( Hoe risico’s bepalen en prioriteiten stellen?
( Welke gerichte acties leiden meest tot compliance?
( Hoe zorgt u dat uw organisatie compliant blijft?
( Wat zijn veel gebruikte strategieën?

Praktijkcasus – neem mee of maak een risico-profiel van uw 
organisatie, stel prioriteiten in het beperken van de risico’s én blijf 
binnen budget. 

 
Pauze

Het privacyprogramma in de praktijk

( Waar zitten uw vrienden (Legal, IT, Security & Compliance)? 
( Hoe ziet een goed privacy programma eruit?
( Wat zijn succesfactoren?
( Hoe en wie behoudt het overzicht?
( Praktijkervaringen: tips en tricks

           Interactieve sessie – de privacy organisatie 
• Hoe ziet een privacy organisatie er uit?
• Hoe hangt deze in de organisatie?
• Welke kennis, competenties en vaardigheden moet de pri-

vacy officer hebben?
• Welke stakeholders hebben u het meest op weg geholpen?
• Praktijkervaringen & best practices 

Lunch

Het toepassen van de PIA in de praktijk

( Wat is het doel van een goede PIA?
( Hoe kunt u de PIA inzetten in uw organisatie?
( Hoe invulling geven aan de PIA binnen bedrijfsprocessen?
( Hoe moeten IT, Security, Legal & Compliance met PIA 

omgaan?
( Ervaringen en issues uit de praktijk

           Interactieve sessie – hoe laat u de PIA werken voor uw  
           organisatie? 
           Hierin komen de volgende vragen aan de orde:
• Moet de PIA eenmalig zijn of terugkerend?
• Zet u de PIA in voor ieder project of alleen op verzoek?
• Wie moet een PIA uitvoeren?
• Doet u een PIA per proces of per systeem?

Capita Selecta

( EPV in het IT-landschap: aanpak, valkuilen en quick-wins
( Awareness programma voor privacy (of security): tech-

nieken & tools + ervaringen
( De Privacy Officer in de praktijk I: omgang met cyber at-

tack (scenario)
( De Privacy Officer in de praktijk II: omgang met data lek 

(scenario)

 
Samenvatting van de praktijkdag: lessons learned 

Afsluiting 

 
Na afloop van deze dag:

( Weet u privacy risico’s binnen uw organisatie (beter) in 
kaart te brengen

( Heeft u handvatten voor het opstellen of aanscherpen 
van een privacy programma

( Heeft u meer praktijkervaring met compliance dilemma’s 
en PIA’s 

( Bent u in staat een PIA (beter) te begeleiden en in te 
zetten in uw organisatie

U krijgt: 

( Lijst randvoorwaarden en succesfactoren voor uw Privacy 
Programma 

( Stappenplan voor het uitvoeren van de PIA
( Overzicht met veelgestelde Q&A’s bij de PIA
( Checklist voor Awareness programma voor privacy (of 

security)

Steven Debets
Steven is partner bij het onafhankelijk Advies-
bureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA). 
Hij combineert zijn rol als manager van VKA’s 
risicomanagement praktijk met advies over de 

strategische toepassing van compliance en risicomanagement 
binnen organisaties. 

Frank van Vonderen
Frank is management consultant bij VKA. Hij heeft 
bij diverse organisaties aan de wieg gestaan van 
de (her)inrichting van compliance programma’s. 
Recentelijk heeft hij onderzoek gedaan naar de ef-

fectiviteit van privacy programma’s binnen multinationals. 

Deze dag wordt verzorgd door Frank van Vonderen en Steven Debets van Verdonck, Klooster & Associates

Gedurende de workshopdag krijgt u antwoord op vragen als: Wat betekent de privacy verplichting voor uw 
organisatie? Hoe organiseert u dat, hoe neemt u als organisatie verantwoordelijkheid en hoe gaat u bijvoor-
beeld om met Privacy Impact Assessments (PIA’s)? Centraal naar de praktische benadering van het inrichten 
van de privacy organisatie, ervaringen met PIA en awareness en praktijkervaringen van organisaties die hier 
al mee bezig zijn.

Voor deze dag nodigen wij u uit om praktische dilemma’s mee te nemen uit uw eigen werkveld.
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NATIONAAL CONGRES

DATAPROTECTIE 
& PRIVACY 

2 daagse conferentie

Dag 1 (Actualiteitencongres) € 899,-

Dag 2 (Workshopdag) € 899,-

Dag 1 + dag 2 € 1499,-

Gegevensregistratie
Uw gegevens worden door IIR geregistreerd en gebruikt om u op de hoogte 
te houden van onze producten en die van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. 
Mochten uw gegevens niet correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet 
gebruikt wordt voor deze doeleinden, neem dan contact op met onze database 
afdeling op 020 - 580 5470 of e-mail database@iir.nl.

Algemene voorwaarden
Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze 
zijn gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder nummer 33200358. De 
algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze website www.iir.nl/
algemene_voorwaarden en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en inclusief koffie/thee en lunch.

Meerdere personen 
aanmelden of inhoudelijke 
vragen?
Neem contact op met Michel 
de Coninck. 020-5805451 | 
m.deconinck@iir.nl

Inhoudelijke bijdrage 
leveren? 
Neem contact op met Frank 
Schouten. 020 580 54 37 | 
f.schouten@iir.nl

3 makkelijke manieren  
om u aan te melden:

1. Via internet: iir.nl/dataprotectie

2. Stuur een e-mail naar:  
aanmelding@iir.nl

3. Bel customer service:  
020 - 580 54 00

Voor wie bestemd? 
Iedereen werkzaam in het bedrijfsleven of 
bij de overheid die zich bezighoudt met 
de consequenties van privacywetgeving. 

• Privacy Officers
• Dataprotectie managers
• Compliance Officers
• Functionarissen voor de 

gegevensbescherming
• Data privacy Officers
• Information Security managers
• Data Security en Database managers
• Advocaten
• Bedrijfjuristen
• Juridisch adviseurs
• (IT) Security officers
• (IT) Managers
• (IT) Auditors
• Marketing managers
• Consultant

Locatie: Het Westcord Fashion Hotel 
in Amsterdam ligt tegenover het World 
Fashion Centre, binnen de ring A10, afslag 
S106. Goed bereikbaar met de auto én 
met het openbaar vervoer!

IIR B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam:


