
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de wettelijke verplichting is het tijd voor de praktische invulling. AVG 2 jaar na dato. Waar sta jij? 

Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat de AVG van kracht werd en organisaties moesten voldoen aan 

strengere privacywetgeving. Inmiddels zijn de meeste organisaties zich bewust van de noodzaak 

maatregelen te treffen. De vele open normen in de AVG vormen daarbij echter vaak een struikelblok. 

Organisaties dienen immers zelf een praktische invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen die de 

AVG hen oplegt. Deze training is juist hierop gericht en biedt een praktijkgerichte aanpak om te voldoen aan 

de verantwoordingsplicht uit de AVG. Daarbij gaan we er van uit dat deelnemers al enige kennis en ervaring 

hebben met de AVG. Tijdens de training bespreken we de meest voorkomende uitdagingen, bieden we 

handige hulpmiddelen en brengen deelnemers ook eigen ervaringen in. 

 

Wat levert het je op? 

• Een praktisch aanpak om te voldoen aan de verantwoordingsplicht. 

• Handige modellen, best practices en achtergronddocumenten om zelf te gebruiken na de training. 

• Overzicht van de belangrijkste AVG struikelblokken en uitdagingen. 

Na afloop van de training kun je direct aan de slag met het verder verbeteren van de AVG compliance van 

je eigen organisatie. 

 

Inhoud van de training 

• De AVG in vogelvlucht. 

• Toelichting op modellen, best practices en achtergrondinformatie. 

• Opzet van een toetsingskader voor het voldoen aan de verantwoordingsplicht. 

• Delen van praktijkervaringen met de AVG. 

• Gezamenlijk evalueren van de voornaamste struikelblokken en uitdagingen die deelnemers hebben 

ervaren. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docent 

Herman Braam is eigenaar van bureau Privyon. Hij adviseert organisaties op het snijvlak van 

privacy en IT met oog voor praktische implementatie. Hij is onder meer actief als functionaris 

gegevensbescherming voor de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). 

Daarnaast adviseert Herman multinationals en kleinere organisaties zoals bijvoorbeeld SBR 

Nexus. In samenwerking met Docco heeft Herman AVG trainingen gegeven aan meer dan 

1000 belastingadviesbureaus, accountants- en administratiekantoren.. 

 

Duur, data & locatie 

De training AVG in de praktijk vindt plaats op 3 september 2020 en duurt van 12:30 tot 17:00 uur inclusief 

ontvangst met lunch. Er is ruimte voor onderling contact en uitwisseling en tijdens de training krijg je 

praktijkcases aangereikt om mee aan de slag te gaan. De effectieve lestijd is 4 uur (4 PE- NBA). De maximale 

groepsgrootte is 12 deelnemers. 

Locatie: Van der Valk Veenendaal – Bastion 73 - Veenendaal 

Investering en inschrijving 

Deelnemen kost je één namiddag tijd en € 350,- exclusief btw. Een verzorgde middag inclusief diner, een 

korte hand-out met tips én 4 PE-punten zijn inbegrepen. De training is bedoeld voor vennoten, project- en  

IT-managers werkzaam binnen het kantoor. Inschrijving gaat via de website: www.docco.nl/trainingen en/of 

via persoonlijk contact: Mirjam van Wolde (mirjam@docco.nl, 06-81028151)  

 

 

 


