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∗ Wetgeving 

∗ Uw eigen Praktijk 

∗ Uw eigen casuïstiek 

∗ Tools 
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Workshop AVG 

 

‘praktisch, goed en mijn eigen praktijk’ is de kernachtige omschrijving 

van deze workshop. 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) for-
meel ingegaan, als vervolg op de wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Als 
consument zijn we het er allemaal over eens dat met onze gegevens zorgvuldig 
omgegaan moet worden. Menig bedrijf beaamt dit, alleen geeft de praktische uit-
voerbaarheid van de AVG de nodige uitdagingen. Overigens ook geen vrijblijvende 
uitdagingen maar verplichte! 

Vrijwel ieder bedrijf heeft met de AVG te maken. Dit betekent dus dat binnen ieder 
bedrijf een persoon aanwezig moet zijn, die de nodige kennis bezit om verantwoord 
met natuurlijke persoonsgegevens om te gaan. Dit kan een functionaris zijn of de 
eigenaar van de onderneming. Deze workshop is ook uitermate geschikt als stevige 
basis voor de functionaris gegevensbescherming in spé. 

Onze doelstelling is om binnen 1 dag die kennis overgebracht te hebben die nodig 
is om verantwoord binnen het wettelijke kader om te gaan met persoonsgegevens. 

 

Workshop 

Tijdens de workshop wordt de relevante 
wetgeving behandeld. Nu zal een dag met 
alleen maar wetgeving een behoorlijke 
saaie dag worden, en uit praktisch oog-
punt resultaat-technisch ook onvoldoende. 
Daarom behandelt u ten tijde van deze 
dag uw eigen casus.  
 

‘het zou mooi zijn als u einde van de dag 

al grotendeels AVG-compliance bent’ 

Afhankelijk van de omvang van uw orga-
nisatie zou dat zo maar kunnen. In ieder 
geval is dat wel de insteek van de dag.  

 

‘Niet alleen een workshop, maar juist con-

crete invulling van de AVG binnen mijn ei-

gen organisatie’   

 

Tools 

U krijgt de dag beschikking over een 
aantal praktische tools. Hiermee gaat u 
tijdens de dag ook mee aan de slag om 
een begin te maken met de AVG binnen 
uw organisatie.  Afhankelijk van de om-
vang van uw organisatie, zou het kun-
nen zijn dat u einde van de workshop 
dag ook daadwerkelijk gereed bent.  

In ieder geval is deze dag een geweldi-
ge start om de AVG binnen uw organi-
satie praktisch te organiseren.  

 

 

workshop + aangereikte tools + verdere inzet op de vloer = AVG-compliance 

Praktisch, voldoen aan relevante wetgeving en resultaat, op 1 dag ! 
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Kwaliteitsborging 

Adviesraad 

De adviesraad gee� haar visie over de ontwikkelingen binnen 

de relevante vakgebieden, gee� de vakraad zonodig opdracht 

om inhoudelijke wijzigingen aan te brengen en ziet toe op het 

opze�en en onderhouden van efficiënte en effec#eve proces-

sen.  

 

Vakraad 

Ziet toe op de inhoud van de workshops en opleidingen. Dit 

zal veelal vanuit bewegingen binnen het vaktechnische veld 

zijn.  

  

Docenten 

De docenten moeten al#jd werkzaam zijn in de prak#jk  en 

over een dermate deskundigheidsniveau beschikken, zodat zij 

kunnen voldoen aan de eisen van onze kwalita#ef hoogwaar-

dige workshops en opleidingen. Tevens moeten zij beschikken 

over didac#sche vaardigheden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop AVG 

Colleges 1 

Loca#e Utrecht 

Tijd  9 uur tot 17 uur 

 

Kosten:  

Workshop € 575,- exclusief omzetbelas#ng  

  Incl. studiemateriaal,  zaal accommoda#e 

  (incl. lunch) 

 

Omvang maximaal 10 deelnemers 

 

 

 

Inschrijven: 

www.advisum.nl/inschrijven.php 

 

 

de workshop die  indruk maakt 


