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Actuele richtsnoeren van het EDPB (o.a.
datadoorgiftes en gerechtvaardigd belang) 

Uw rol als FG/DPO in de bestuurskamer en
hoe u effectief kunt zijn  

Welke gegevens u mag delen in
samenwerkingsverbanden, WAMS, WGS

De verantwoordelijkheid van
uitgeleverde data 

Het toepassen van algoritmes, testdata en
DPIA bij gebruik van algoritme(s) 

Data
Locatie   

Website      

      9, 16, 25 mei, 8, 15 & 22 juni 2023
   Online
outvie.nl/privacy-compliance 

Krijg hands-on kennis over:

Actualiteitenreeks 

 Actuele issues en oplossingen rond data delen, AI, algoritmes en ML in
de praktijk, leveranciersmanagement 2.0 en FG in de bestuurskamer. 

Next step privacy compliance

Nieuw programma 
voor 2023

Eliëtte Vaal,
Advocaat / Founder, 
The Data Lawyers 

Ilias Abassi, 
Privacy advocaat,
Technologie Specialist,
DLA Piper

Jean Paul van 
Schoonhoven
Eigenaar,
L2P

Uw docenten
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In 6 modules van ieder 3 uur leert u over: 

 Privacy op de werkvloer en bij thuiswerken 
 Gegevensdeling door publieke organisaties 
 Algoritmes, AI en ML in de praktijk 
 Leveranciersmanagement 2.0 
 Richtsnoeren EDPB: uitleg en duiding 
 FG in de bestuurskamer

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praktisch
De actualiteitenreeks bestaat uit 6 online modules
van ieder 3 uur, die u of een collega kunt volgen. U
kunt de sessie(s) live via Microsoft Teams bekijken
waarbij er voldoende ruimte is voor interactie en
vragen. Voor een juiste interactie streven wij naar
maximaal 20 deelnemers per module. 

De ontwikkelingen rondom data, technologie en
dataprotectie & privacy gaan snel. Om u up-to-date
te houden is de Actualiteitenreeks Next Step
Privacy Compliance geactualiseerd. In 6 modules van
ieder 3 uur praten toonaangevende experts u bij.

Europese wetgeving voor het delen en hergebruik van
(publieke) data gaat de komende jaren grote impact
op uw organisatie en privacy beleid hebben. Ook
toepassingen op Artificiële Intelligentie (AI) en
Machine Learning (ML) gebied en het managen 

Speciaal ontwikkeld voor:

U bent een professional die te maken heeft
met de verwerking of analyse van gegevens in
een organisatie. Bijvoorbeeld:

van data en (sub)leveranciers vragen de hoogste
aandacht. Het valt niet mee om compliant te blijven
en privacy structureel onderdeel van uw primaire
processen te maken. 

Om grip op de gevolgen voor dataprotectie en continu
naleven van wetgeving te houden, heeft Outvie een
nieuwe actualiteitenreeks ontwikkeld. Voor privacy
professionals als u is het juist nu cruciaal om op de
hoogte te zijn van de ontwikkelingen en uw
compliance beleid hierop te kunnen aanpassen.  

6 nieuwe modules over actuele issues rond
data delen, technologie in de praktijk,

leveranciersmanagement, richtsnoeren
EDPB en FG in de bestuurskamer

DPO’s
FG’s
Privacy Officers
Chief Privacy Officers
Compliance Officers
Bedrijfsjuristen
Advocaten
Informatiemanagers
Datamanagers
Projectmanagers
Beleidsmedewerkers

Uw investering

Voor deelname aan de volledige reeks betaalt u
€ 1.949,- excl. BTW. Deelname aan de reeks is
mogelijk vanaf 3 modules.  
 
Ticket gehele reeks, 6 modules
Ticket voor 5 modules
Ticket voor 4 modules 
Ticket minimale afname, 3 modules

€ 1.949, -
€ 1.795, -
€ 1.579, -
€ 1.395,- 

Mod I |Dinsdag 9 mei | Eliette Vaal

Mod II | Dinsdag 16 mei | Kenneth Sleijpen

Mod III | Donderdag 25 mei | Ilias Abassi

Mod IV | Donderdag 8 juni | Jean Paul van Schoonhoven

Mod V | Donderdag 15 juni | Wout Olieslager

Mod VI |Donderdag 22 juni | Jean Paul van Schoonhoven

Data van de actualiteitenreeks:  



De modules worden verzorgd door vooraanstaande privacy deskundigen zoals: Eliëtte Vaal, Jean Paul van
Schoonhoven, Kenneth Sleijpen, Ilias Abassi en Wout Olieslagers. Vanuit hun dagelijkse privacy praktijk delen zij
insights, praktijkervaringen en lessons learned over het onderwerp van de module.  

Wout heeft uitgebreide ervaring met het implementeren van nieuwe wetgeving, uitspraken
en guidance op het gebied van privacy en cybersecurity. Momenteel adviseert hij veel over
internationale gegevensdoorgiften, gerechtvaardigd belang (en marketing), governance en
rechten van betrokkenen. Ook is hij betrokken bij een gerechtelijke procedure naar
aanleiding van een boetebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wout publiceert en
spreekt regelmatig over privacyrechtelijke actualiteiten.

Wout Olieslagers, Advocaat Privacy & Cybersecurity, HVG Law

Jean Paul is opgeleid als jurist en bedrijfseconoom en is eigenaar van privacy
management adviesbureau L2P (Legal2Practice) en Of Counsel Privacy bij Valegis Advocaten.
L2P biedt advies maar ook projectmanagement, interim rollen als privacy
officer of diensten als externe Functionaris voor Gegevensbescherming. Voorheen was
Jean Paul onder meer werkzaam als Chief Privacy Officer bij PostNL, Chief Compliance Officer
bij de AFM, group compliance officer bij SNS REAAL en als beleidsmedewerker bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. In zowel de publieke en private sector heeft hij ruime praktijkervaring
opgedaan. Jean Paul publiceert en spreekt regelmatig over privacythema’s en is oprichter en
redactielid van Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens. Jean Paul is lid van de IAPP en
de Vereniging voor Privacyrecht.

Jean Paul van Schoonhoven, Eigenaar, L2P

Ilias Abassi is gespecialiseerd in privacy, dataprotectie & technologie. Hij adviseert
toonaangevende multinationals op het gebied van privacy, cyber security en
(informatie)technologie. Zijn ervaring omvat het leiden van de implementatie van complexe
grensoverschrijdende compliance programma’s en privacy audits. Ilias staat cliënten bij in het
kader van onderzoeken door privacy toezichthouders. Hij werkt nauw samen als vertrouwde
adviseur en strategische partner voor senior stakeholders (zoals General Counsels, Board
members, DPO’s, Heads of Compliance). Ilias heeft een speciale focus op de implementatie
van nieuwe en innovatieve privacy gevoelige technologieën (zoals AI, facial recognition,
biometrische tools). Hij heeft gewerkt als in-house counsel voor verschillende cliënten,
waarbij hij ruime ervaring heeft opgedaan met complexe vraagstukken die komen kijken bij
het ontwerp en de implementatie van dergelijke technologieën.

Ilias Abassi, Privacy advocaat, Technologie Specialist, DLA Piper

Uw docenten en gastspreker(s)

Eliëtte Vaal is een onafhankelijke advocaat en  partner bij The Data Lawyers. Zij adviseert en
procedeert over data en het recht in brede zin. Haar professionele focus ligt op het gebied
van (e)privacyrecht waar zij zich nu meer dan 10 jaar mee bezig houdt. Daarnaast heeft
Eliëtte ruime ervaring in aanverwante rechtsgebieden. Denk daarbij aan het opstellen van
IT- en IE- overeenkomsten, begeleiding bij IT geschillen, procederen op het gebied van
onrechtmatige uitingen, advisering op het gebied van e-commerce. Naast haar
werkzaamheden als advocaat is Eliëtte externe DPO, (co)voorzitter van de Nederlandse
KnowledgeNet Chapter van de internationale privacyorganisatie IAPP en vaste medewerker
van het Tijdschrift voor Internetrecht. Daarnaast publiceert en doceert Eliette regelmatig
over diverse onderwerpen in het privacyrecht.

Eliëtte Vaal, Advocaat / Founder, The Data Lawyers 

Kenneth Sleijpen is Privacy Officer voor de gemeente Sittard-Geleen en daarnaast freelance
privacy consultant. Hij heeft ervaring binnen zowel de commerciële als publieke sector. Hij
heeft een juridische achtergrond en is op dit moment ook vrijwilliger voor de International
Association of Privacy Professionals (IAPP) in Nederland. Kenneth heeft organisaties geholpen
met het opstellen van juridische contracten, intern beleidsstukken en werkinstructies die
raken aan privacy. Daarnaast heeft hij ervaring met het uitvoeren van privacy scans en DPIA’s.
Hij heeft de master privaatrecht afgerond aan de Universiteit van Maastricht en heeft drie
privacy certificeringen (CIPP/E, CIPP/US en CIPM) behaald in de afgelopen jaren. Tevens deelt
hij regelmatig zijn privacy kennis via LinkedIn om ondernemers verder te helpen.

Kenneth Sleijpen, Privacy Officer (CIPP/E, US & CIPM), Gemeente Sittard-Geleen



Wat zijn actuele privacyregels rond ziekteverzuim en re-integratie?
Wat zijn afspraken over cameratoezicht bij organisaties?
Hoe zit het met biometrie op de werkvloer? 
In hoeverre mag een werkgever personeel thuis of op kantoor volgen?
Welke rechten en plichten heeft een medewerker als hij thuis werkt?

Docent: Eliëtte Vaal, Advocaat / Founder, The Data Lawyers 

In hoeverre bent u als organisatie verplicht om gegevens te delen? 
Welke gegevens mag u wel of niet delen in een samenwerkingsverband? 
Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van uitgeleverde data? 
Wat moet u weten over actuele wetgeving als WAMS, WGS, DGA, DA?
Wat zijn veel voorkomende issues en oplossingen in de praktijk?

Docent: Kenneth Sleijpen, Privacy Officer (CIPP/E, US & CIPM), Gemeente Sittard-Geleen

Module III | Donderdag 25 mei 2023 - 09:15 - 12:15

Algoritmes, AI en ML in de praktijk 

Module II | Dinsdag 16 mei 2023 - 09:15 - 12:15

Gegevensdeling door publieke organisaties en ketenpartijen

Module I | Dinsdag 9 mei 2023 - 09:15 - 12:15

Privacy op de werkvloer en bij thuiswerken

Programma

AI-use case: wat is belangrijk bij AI en hoe gaat u als professional hier mee om? 
Welke privacy issues zijn er bij het inzetten van AI en hoe lost u deze op?
Waarop moet u letten bij het doen van een DPIA als u een algoritme wilt gebruiken?
Welke (test)data kan worden gebruikt in het kader van een pilot of proefproject?
Wat is recente rechtspraak op het gebied van AI en algoritmes?

Docent: Ilias Abassi, Advocaat, DLA Piper



Hoe komt en blijft u aan tafel bij bestuur, management of college?
Hoe kiest u de juiste strategie die past bij de context waarin de organisatie opereert?
Hoe gaat u om met een bestuur die privacy “een kostenpost en lastig” vindt?
Hoe kunt u effectief zijn in de bestuurskamer en bij de managementlaag?
Nudging: hoe zorgt u voor beïnvloeding en verbreding van draagvlak?

Docent: Jean Paul van Schoonhoven, Eigenaar, L2P

Hoe vaak en hoe grondig mag u leveranciers auditen?
Wat is belangrijk bij het selecteren, controleren en monitoren van leveranciers?
Wat zijn toetsingskaders (bv van SURF en VNG) en hoe past u ze toe?
Gegevensverwijdering en knelpunten in een complex IT-landschap
Wat moet u afspreken over subleveranciers?
Wat zijn nieuwe middelen om (sub)leveranciers te monitoren?

Docent: Jean Paul van Schoonhoven, Eigenaar, L2P

Module V | Donderdag 15 juni 2023 - 09:15 - 12:15

Richtsnoeren EDPB: Uitleg en duiding

Module VI | Donderdag 22 juni 2023 - 09:15 - 12:15

FG in de bestuurskamer

Module IV |  Donderdag 8 juni 2023 - 09:15 - 12:15

Leveranciersmanagement 2.0

Rechten van betrokkenen
Interpretatie van gerechtvaardigd belang (mits beschikbaar)
Internationale gegevensdoorgiftes
Datalekken

Wat staat er in de recente guidance van EDPB en hoe kunt u deze lezen?

Docent: Wout Olieslagers, Privacy advocaat, HVG Law



Next step privacy compliance

Outvie (voorheen bekend als IIR) biedt als kennisen
netwerkorganisatie al meer dan 30 jaar de
meest actuele vakinhoudelijke kennis voor
professionals. Onze conferenties en opleidingen,
die onafhankelijk en door eigen markt-onderzoek
tot stand komen, bieden inhoudelijke diepgang,
praktijkgerichte oplossingen en zijn altijd
interactief. Dé basis voor nieuwe oplossingen en
(persoonlijke) ontwikkelingen in uw organisatie.
Bekijk het volledige aanbod op www.outvie.nl.

Bij volledige deelname 
ontvangt u 18 PE-punten. 
3 PE-punten per module, 
vanaf 3 modules. PO- 
punten vraagt u een- 
voudig zelf aan.

6 online modules

5 online modules

4 online modules

3 online modules Online

Maatwerk voor uw team? 
Outvie biedt naast de mogelijkheid van 
een individuele training of opleiding ook 
trajecten die op maat worden gemaakt 
voor uw organisatie. Neem daarvoor 
contact op met onze InCompany 
adviseurs via 020 - 580 54 00 of per 
e-mail via incompany@outvie.nl.

Data

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.outvie.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 Outvie. Ruim 90% van de
respondenten van het onderzoek was tevreden of zeer
tevreden over de trainingen van Outvie!

Locatie 

Actuele issues en oplossingen rond data delen, AI, algoritmes en ML in de
praktijk, leveranciersmanagement 2.0 en FG in de bestuurskamer.

Contact

Inschrijven

Website 
outvie.nl/privacy-compliance
E-mail 
aanmelding@outvie.nl
Telefoon 
020 - 580 54 00

Op maat gemaakt
InCompany 

9, 16, 25 mei, 8, 15 & 22
juni 2023

€ 1.949,-

€ 1.795,-

€ 1.579,-

€  1.395,- 

Tickets

2023 editie

Heeft u vragen, wenst u advies? 
Ik help u graag verder en ben
bereikbaar via 020 – 580 54 55 
of per e-mail via j.stevens@outvie.nl

Jeremy Stevens, Opleidingsadviseur
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