Workshop Privacywetgeving 2018
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie
(EU). De AVG vergt een implementatieslag, geen enkele organisatie ontkomt daaraan. De
verordening geeft strikte richtlijnen over wat wel en niet mag. Ingesleten werkroutines kunnen
straks te risicovol en daarmee eigenlijk ontoelaatbaar blijken te zijn. Elke medewerker in de
organisatie heeft met de AVG te maken. Kortom, zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie is een thema dat iedere medewerker in de organisatie raakt, waar verschillende belangen
gediend worden en waar een integraal organisatiebeleid op moet worden vastgesteld.
Begin tijdig met de voorbereiding van de invoering van deze wet binnen de eigen organisatie. Doe
dat samen met alle betrokken afdelingen en medewerkers. En kies daarbij voor een slagvaardige
aanpak die optimaal aansluit bij de beoogde veranderingen. Zoals Scrum - dé wereldwijd
beproefde projectmethode om complexe uitdagingen met alle betrokken partijen, professionals,
disciplines en organisaties tot een concreet en zichtbaar resultaat te brengen. Gestructureerd, op
tijd, met kwaliteit, binnen het budget, met optimale communicatie én met veel werkplezier: dat is
wat de Scrum methode ook voor jouw organisatie of project kan betekenen.
Als ervaren team- en projectmanager én Scrum Master organiseer ik in dit kader de speciale en
praktische workshop ‘Privacywetgeving 2018’. Op maat en in company.
Wat levert de workshop op?
Antwoord op de vraag: hoe kunnen we zo snel en goed mogelijk de Privacywetgeving toepassen
in onze organisatie? Deelnemers krijgen praktische informatie over en inzicht in de uitgangspunten van Scrum. Aan de hand van een concrete, eigen casus die verband houdt met de
Privacywetgeving. Zo kunnen we in een paar uur tijd met een grote groep een bijna compleet
‘Plan van Aanpak Privacywetgeving’ opstellen!
Voor wie en door wie?
Deze in company workshop is bestemd voor alle professionals die te maken hebben (krijgen) met
de Privacywetgeving 2018.
Wat is de opzet van de workshop?
De interactieve workshop sluit in vorm en inhoud aan op de werkomgeving van de deelnemers.
Naast veel doe-activiteiten rond de Privacywetgeving bestaat de workshop uit een inspirerende
presentatie over Scrum.
Hoe lang duurt de workshop?
Ong. 3 uur (een dagdeel), afhankelijk van opzet, inhoud en vorm in overleg met de opdrachtgever.
Waar?
Bij de opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie, eventueel door mij te organiseren.
Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met Bas Douma: E info@Bascommunicatie.com of M 06 – 200 11 5 11.
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