
AVG VERDIEPING FG/DPO | TAKEN UPDATE 2023

Highlights

• Procesmethoden zoals goedgekeurd door de EU (EDPB)
• Toonaangevende docenten
• European Data Protection Board (EDPB) goedgekeurd procesbenadering
• Gratis Software Improvement Scan (SIS-Europrivacy compliant) van uw huidige aanpak
• Gratis FG/DPO Checklist
• Certificaat van deelname van het European Institute for Privacy, Audit, Compliance & Certification (EIPACC)
• Certificaat van Registratie in European Register of Data Protection Professionals (RDPP)
• Kosteloze updates in 2023

EIPACC EU REGISTERED DATA PROTECTION PROFESSIONAL (RDPP)

Gratis Software 
Improvement Scan

Gratis FG/DPO 
Software Licentie 

https://eipacc.eu/register-of-data-protection-professionals/


• Het AVG toetsingskader voor AVG Software  (deelnemers kunnen voorafgaand vragen indienen) 
• Aandachtspunten voor de FG/DPO

VERDIEPING
FG/DPO

FG/DPO TAKEN |  INTRODUCTIE EN OVERZICHT 2023
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AVG VERDIEPING FG/DPO | PROGRAMMA |  TAKEN UPDATE 2023 

2

9:30 – 10:00

• DSA Digital Services Act Intelligence voor de FG/DPO  (deelnemers kunnen voorafgaand vragen indienen) 
• MSA Market Services Act Intelligence voor de FG/DPO

FG/DPO TAKEN EN BUSINESS MANAGEMENT
10:00 – 10:30

3 • Verhoogde dijkbewaking post Schrems II  (deelnemers kunnen voorafgaand vragen indienen)
• Impact Assessments en de toets van artikel 1 lid 2 AVG

FG/DPO PRAKTIJKOEFENING | IMPACT ASSESSMENTS VAN AI IN 2023
10:40 – 11:10

4 • Complexe uitdagingen, simple oplossingen?  (deelnemers kunnen voorafgaand vragen indienen) 
• EU-US | EU-ASIA | EU-Africa | EU –EMEA | EU-LATAM | EU – OCEANIE | EU – South America |  

FG/DPO EN INTERNATIONAAL GEGEVENSVERKEER  
11:10 – 11:30

5 • FG/DPO taken en ESG Frameworks | Privacy Governance
• FG/DPO taken en ESG Privacy Accountability  

FG/DPO TAKEN en ESG (Environmental, Social & Governance)
11:40 – 12:00

6 • Stappenplan FG/DPO Werkprogramma 2023
• FG/DPO Checklist Takenuitoefening 2023

FG/DPO STAPPENPLAN CHECKLIST INPUT WERKPROGRAMMA 2023
12:00 – 12:306
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AVG VERDIEPING FG/DPO | Taken Update 2023

Verdiepende taken van de FG/DPO

Bij de totstandkoming van de AVG was reeds voorzien dat
de ontwikkelingen op het gebied van privacy en
dataprotectie (inclusief data security) continu invloed
zouden blijven uitoefenen op de werkwijze, inhoud,
agenda en taakuitoefening van de FG/DPO.

Het is dan ook overeenkomstig artikel 38 lid 2 van de
AVG dat de FG/DPO door de verwerker (vaak werkgever)
wordt ondersteund bij het uitoefenen van taken en het
instandhouden van kennis in dat kader.

Blijvende kennisverdieping, constante bewaking van een
professionele uitoefening van FG/DPO taken betekent niet
alleen de professionele standaarden goed begrijpen en
toepassen, maar ook en vooral als tinterne toezichthouder
‘scherp op de bal’ blijven.

Tijdens deze speciaal voor de FG/DPO ontwikkelde
masterclass worden de meest relevante ontwikkelingen
voor u 2023 omgezet in handige checklists voor de FG (die
volgens de AP onmisbaar is) en de FG-Praktijk

Waarom deelnemen?

ü Gratis proefabonnement FG/DPO 
management software

ü Gratis FG/DPO management 
software licentie 

ü Handige lijst van laatste 
ontwikkelingen voor de FG/DPO

ü Praktische oplossingen voor 
complexe problemenconform 
procesmethoden die zijn 
goedgekeurd door de hoogste 
instanties binnen de EU (Europees 
Comité – EDPB)

ü Aandachtspunten voor de dagelijkse 
praktijk

ü Registratie in het EU Register of 
Data Protection Professionals (RDPP)

ü en concrete ondersteuning van uw
vragen en uitdagingen indien
gewenst (online of offline).



DEZE OPLEIDING IS IN HET BIJZONDER GESCHIKT VOOR

1. FG/DPO (interne en externe)
2. Assistent FG/DPO
3. Adspirant FG/DPO 
4. Lid van het FG/DPO Team
5. General Counsels
6. CISOs, COO, CCO
7. Compliance Officers
8. Risk Officers
9. Ethics Officers
10. Project managers privacy, dataprotectie en security
11. Project assistenten
12. Privacy en security juristen
13. Privacy en security advocaten
14. Privacy en security consultant
15. Privacy en security tech ontwikkelaars
16. Privacy project managers
17. Privacy managers
18. Privacy Solutions Engineers
19. Medewerkers privacy, dataprotectie en security
20. Alle overige geinteresseerden

Certificaat van Deelname
Certificaat van Registratie in het EU  
Register of Data Protection Professionals 

(RDPP)    

Location

Online  

Websites 
www.privacyacademie.nl

Praktijkgericht, inbreng eigen casus 
en indien gewenst intensieve 
begeleiding, opleiding, coaching en 
praktische ondersteuning



www.privacyacademie.nl

• FG Praktijk voor gevorderden. Met welke nieuwe data protectie en
security requirements moet de FG/DPO rekening houden in 2023 en
wat is hierbij de relatie/verhouding met de taken van de CISO?

• FG Praktijk voor gevorderden: Welke invloed heeft de regelgeving
op het informeren en adviseren over nieuwe regels op het gebied
van toegepaste privacy ethiek voor de rol en taken van de FG/DPO?

• FG Praktijk voor gevorderden: wat hebben de taken en rollen van de 
FG/DPO te maken met de sustainability (ESG) toets van de 
organisatie en hoe kan dit het beste worden ingevuld door de 
FG/DPO in de praktijk?

• FG Praktijk voor gevorderden: Hoe ziet het beoordelingskader van 
de FG/DPO eruit voor de het aanbieden van eServices in 2023 en
hoe kan ik hierover als FG/DPO het beste adviseren?

• FG Praktijk voor gevorderden: Hoe ziet het FG/DPO AVG 
toetstingskader eruit voor het verwerken van persoonsgegevens in 
de cloud?

FG/DPO
VERDIPEING

FG/DPO PERMANENTE 
KENNISVERDIEPING

FG/DPO AANDACHTSPUNTEN VOOR 20231 2



Na het volgen van deze masterclass kan de deelnemer

1. De belangrijkste aankomende ontwikkelingen benoemen voor de taakuitoefening van de FG/DPO
2. De kernpunten van deze belangrijkste ontwikkelingen omzetten in een stappenplan
3. Een concrete FG/DPO lijst maken van acties ter invulling van FG/DPO taken (FG Werkprogramma)
4. Het belang van procesefficiency benadrukken van intelligente FG/DPO taakondersteuning
5. Relevante AVG aandachtspunten benoemen ter bespreking ter vergroting van awareness
6. De hoofdonderdelen van een patienten privacy beleid onderscheiden en toepassen in software
7. De hoofdstukken benoemen van een AVG kerncompetentieplanten behoeve van collega’s
8. Een FG/DPO checklist maken voor het werven van de juiste talenten
9. Concrete input verstrekken aan stakeholders over relevante ontwikkelingen
10. Een privacy agenda maken voor overleg met het management 
11. Zichzelf presenteren als privacy gecertificeerd door het Europees Certificerings Instituut (EIPACC)
12. Zich inschrijven in het EU Register of Data Protection Professionals (RDPP)
13. Een privacy agenda maken voor overleg met collega vakspecialisten

en veel meer

Europees Certificaat 
Registratie in het European Register
of Data Protection Professionals (RDPP)    

Location

Online  

Websites 
www.privacyacademie.nl

Bijzonder aantrekkelijke tarieven & 
optionele career development voor 
studenten & alumni HBO/WO

INSCHRIJVEN

Gratis FG/DPO 
Software Licentie 



www.privacyacademie.nl

• Behandeling van de praktische problemen op expertniveau 
(standaardversie) of in overleg met de samenwerkingspartner

• Bijvoorbeeld:

- privacy beoordelen en monitoren en complexe technologie
- Impact Assessments voor gevorderden (DPIA, SIA, LIA, AIIA)
- privacy nulmeting AVG compliance voor stakeholders
- privacy risk management voor de ondernemingsraad
- privacy security scan voor de CISO
- privacy gap-analyse van de marketing & communicatie
- privacy conflict management
- privacy mediation

++

achtergrond relevantie

Praktijk
verdieping toepassing

FG/DPO 
PERMANENTE 

EDUCATIE

BASIS OPLEIDING FUNCTIONARIS 
VOOR GEGEVENSBESCHERMING 

(FG)/DPO

PRAKTISCHE VERDIEPING VOOR DE FG/DPO
PERMANENTE EDUCATIE VOOR PROFESSIONELE GROEIBasis

Verdieping



”Actieve kennisverdieping van de FG/DPO is een noodzakelijke voorwaarde
voor het AVG compliance success van collega’s"

• De kerntaken van de professionele FG/DPO betreft niet alleen een enkele theoretische invulling van de taken die zijn genoemd in artikel 39 van de AVG maar in 
toenemende mate  ook over ’leadership’ van de FG/DPO waarvoor het tijdig signaleren en anticiperen op de belangrijkste ontwikkelingen cruciaal is.

• Volgens de huidige wet-en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is elke FG/DPO verplicht om actief kennis te vergaren voor onder andere
het monitoren van de accountabilityplicht van de ververkingsverantwoordelijke en verwerker.

• De FG/DPO dient elke werkgever te informeren/adviseren over alle relevante AVG complianceverplichtingen, ook de toekomstige verplichtingen opdat tijdig
beleid hierop kan worden geformuleerd.

• Omdat de FG/DPO op alle niveaus binnen de onderneming actief is, up-to-date kennis essentieel. Bovendien wordt ook in de rechtspraak vaker gerefereerd aan
het belang van pro-actievere bewaking van AVG verplichtingen en het bewijs hiervan dat moet kunnen worden overhandigd aan toezichthouders en eisende
partijen in rechtszaken.

Wat wij beloven

Hands-on bespreking van 
praktische uitdagingen getoetst aan

de hoogste EU goedgekeurde
oplossingen

Heldere instructies voor de optimale voorbereiding
op FG/DPO taken in 2023

Professor drs mr Romeo MSc MA LLM LLM (Adv.) EMBA EMoC CDPO 
• Co-Founder European Association for Data Protection Professionals (EADPP)
• Member International Advisory Board Europrivacy Certification Scheme Approved by European Data Protection Board (`EDPB)
• Co-Founder/ Oprichtingsbestuur Nederlands Genootschap Functionarissen voor Gegevensbescherming (NGFG)
• Programmacommissie Nederlandse Privacy Academie (NPA)



UW 
Investering
€ 499 (ex. 21% BTW)

INCLUSIEF
1. Recht op gratis FG/DPO software licentie voor Update 

2023 (geldig voor een jaar per ingaande 1 juli 2023)
2. Gratis Software Improvement Scan (SIS) ter reducering

van AVG compliance kosten
3. Digitaal naslagwerk van besproken onderwerpen
4. Mogelijkheid tot het indienen van vragen vooraf
5. Optioneel professional support voor de FG/DPO

UW 
Opleidingsadviseur

Myrthe van Baalen
Nederlandse Privacy Academie (NPA)

opleidingsadviseur@privacyacademie.nl

Gratis FG/DPO 
Software Licentie 

100 %
Slagingsgarantie

voor uw Certificaat
met Europese

(EIPACC) validatie

ü Registratie in het Nederlands Register 
van Privacy Opleidingen (NRPO)

ü Registratie in het Europees Register
van FG's (onderdeel van de
European Register of Data
Protection Professionals - RDPP)

ü Referentie naar
Praktijkboek FG – Leidraad voor een
professioneel werkprogramma

ü Gratis meer dan 100 FG/DPO-Templates
en Checklists voor de FG Praktijk

ü Beproefde leermethoden en
leerprogramma’s conform door EU  
goedgekeurde processen


