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BV&T opleiding & advies 
Project AVG GDPR

Training Informatie
Wat houdt dit nu allemaal precies in. WBP is
veranderd in GDPR inclusief AVG: Per 1 januari 2018 is
de de regel AVG/GDPR van kracht voor alle nieuwe
informatiesystemen binnen organisaties. Het is aan de
organisatie zelf om te bepalen op welke wijze de
overgang van de WBP naar de AVG/GDPR voor de
bestaande systemen zal verlopen. BV&T kan dit zeer
efficiënt regelen (schrijven) waardoor uw organisatie
voor de aankomende jaren juridisch is gedekt.

Programma

» Wat is de huidige status van documentatie
» Inlezen in de stukken en deze bespreken
» Punt voor punt door de documentatie lopen t.o.v.
AVG/GDPR
» Opzet ISO 27001 (beide ook mogelijk)
» Rechten en betrokkenen (profielen)
» Transparantie is noodzakelijk in deze documenten
» Wie zijn de functionaris voor gegevensbescherming
» Hoe is de huidige meldplicht datalekken
» Hoofd verantwoordelijk, leidend toezichthouder
» Implementatie binnen uw organisatie
» Afstemming met de huidige werkprofielen
» Bespreken wie toestemming hebben.

Resultaat
Na de begeleiding zullen wij naar een jaar contact
onderhouden om een vaste AVG/GDPR audit in te
plannen om alles nog een goed door te nemen en
eventueel aan te passen.U plaatst dit document naast
de voorwaarden op uw website. Hiermee bent u
volledig conform de wetgeving en weet iedereen in uw
organisaties hoe hij/zij moet handelen omtrent deze
richtlijnen van AVG/GPRD

Maximaal resultaat
In de training AVG GDPR vormt ~maatwerk~ steeds
het uitgangspunt. Praktijkgerichte oefeningen,
opdrachten en rollenspelen vormen de basis van al
onze trajecten. Door de unieke juiste match, sluit de
onderwerpen in de training direct aan bij uw dagelijkse
praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de trainer als zeer
prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze project AVG GDPR bepalen wij
met u het startniveau door middel van een
doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken wij het
beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de
mogelijkheid om het niveau van een gehele afdeling of
organisatie te laten bepalen of functieprofielen te
voorzien van kenniseisen. Hiervoor heeft BV&T een
unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:
In-Company 1 groep:
Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:
Totaal:

Calculeer uw eigen (groeps)-training
zie www.bvtopleiding.nl

altijd
2231,-

178,-
5 / 4

2409,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan
u. Onze trainer zal met u samenwerken om de AVG
GDPR in te zetten hoe, wanneer en waar u het nodig
hebt. De agenda wordt bijvoorbeeld met onze trainer
persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training voor
trainers, onderzoeken (medewerker- tevredenheid)
workshops, coaching (persoonlijk of per team) en
w.v.t.t.k.

BV&T opleiding & advies

Locatie: In-Company

Telefoonnr: 088-7744333

Mail: fgboerman@bvtgroep.com

Mvrgr, Ingrid Boerman

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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