
In 10 stappen ‘in control’  
met de Privacy1 training tot   
Senior Privacy Professional

 

 
Vaak wordt binnen organisaties de focus van 
het MT op de privacy instrumenten zoals het  
register, de verwerkersovereenkomst en de 
privacy verklaring gelegd en krijgen 
medewerkers privacytaken ‘er even bij’.  
Met Privacy Professionals, waaronder de FG, 
worden lang niet altijd afspraken gemaakt  
over de te bereiken doelen en resultaten, 
waardoor activiteiten ad hoc en reactief 
opgepakt worden en geen duurzaam karakter 
kennen. Een succesvolle implementatie en 
monitoring van privacy vergt een andere,  
meer proactieve aanpak.

De training SPP van Privacy1 helpt de ervaren 
Privacy Professional met behulp van tastbare, 
toepastbare kennis en vaardigheden de 
organisatie op een gestructureerde en 
meetbare manier te groeien in privacy-
volwassenheid. Met een focus op producten 
en resultaat, management en business cases 
kan de Senior Privacy Professional hét verschil 
maken. Waardevolle juridische kennis kan op 
een eenvoudige manier worden uitgelegd zodat 
de Privacy Professional met het MT kan komen 
tot een breed gedragen programma.

‘‘Een organisatie die duurzaam 
investeert in specialistische kennis 
en vaardigheden brengt zichzelf 
in beweging, groeit in privacy-
wolwassenheid en krijgt medewerkers 
enthouasiast voor privacy’’

SPP

Voor de ervaren Privacy Professional 
die zich verder wil ontwikkelen en écht 
een verschil wil maken. 

De training die opleidt tot senior Privacy Professional (SPP) 
bestaat uit 10 modules, waarin hoogwaardige theorie over 
de AVG en sectorspecifieke wetgeving praktisch wordt 
behandeld en handvatten en modellen worden verschaft 
die direct in de praktijk toe te passen zijn.  

De training is bedoeld voor iedere ervaren Privacy  
Professional met minimaal 3 jaar relevante werk- 
ervaring als Privacy Officer en/of Functionaris voor 
Gegevensbescherming en in bezit is van CIPP/E (IAPP)  
of een certificaat van vergelijkbaar niveau. 
 
 
 
 
 

Het succesvol afronden van de training resulteert in het 
verkrijgen van een erkend certificaat SPP en toegang 
tot het SPP-netwerk. Dit netwerk geeft de mogelijkheid 
om kennis opt e doen, op de hoogte te blijven van 
actualiteiten en met gelijkgestemden te sparren over 
relevante onderwerpen. 

Direct inschrijven?  
 Kijk op privacy1.nl/spp  
 Whatsapp naar 06-14698898

nog geen CIPP/E of vergelijkbaar? Combineer  
CIPP/E met SPP tegen een gereduceerd tarief.
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Ontwikkelen van de eindopdracht; Het opstellen van een 
Privacy Master Plan op basis van 4 onderdelen: gegevens 
inventarisatie, governance, verantwoording en traning & 
awareness. Het plan wordt ontwikkeld met een duidelijke 
PDCA cyclus, afgestemd op de omgeving, missie en visie 
van de organisatie.
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Richt zich op het inzichtelijk maken van de kosten-baten 
van het implementeren van privacy centraal en het 
afstemmen van taken en op te leveren producten van de 
privacyfunctionaris en het Management-Team.

Het vertalen van normen uit de AVG en de ectorspecifieke 
wet- en regelgeving staat in deze module centraal. Het 
specifieke kader is een belngrijk instrument om de mate 
van compliance van de organisatie te kunnen blijven 
toetsen.

Met inzicht en overzicht in de verwerkingen kan een 
risico analyse bijdragen aan het nemen van passende 
maatregelen. Ook dreigingen van buitenaf staan in deze 
module centraal.

In deze module staat het DPIA-proces centraal. 
De caste stappen die genomen moeten worden 
zijn het beoordelen of een DPIA verplicht is tot het 
implementeren van maatregelen om risico’s te mitigeren. 
In deze module gaan we in op het privacy-by-design-
ontwerpen van bestaande en nieuwe projecten.

Focust zich op de taken en de inrichting van het Privacy 
Team centraal; hoe de missie en visie van de organisatie 
vertaald kunnen worden naar uitvoering van concrete 
plannen. Ook wordt ingegeaan op de rollen die de 
organisatie per verwerking inneemt.

Door op een juiste manier de gegevensverwerkingen 
te inventariseren kan de organisatie een 0-meting 
uitvoeren en verder groeien in privacy-volwassenheid. 
De transfer van processen, systemen en applicaties naar 
verwerkingen staan in deze module centraal.

In deze module staan verantwoordingsinstrumenten om 
AVG-compliance te kunnen verantwoorden centraal, met 
de volwassenheidsniveaus als instrument. Niet alleen 
het opstellen van beleid komt aan bod, maar vooral hoe 
deze op een pragmatische manier te implementeren, te 
toetsen en bij te sturen aan de hand van een PDCA.

In deze module staan verantwoordingsinstrumenten om 
AVG-compliance te kunnen verantwoorden centraal, met 
de volwassenheidsniveaus als instrument. Niet alleen 
het opstellen van beleid komt aan bod, maar vooral hoe 
deze op een pragmatische manier te implementeren, te 
toetsen en bij te sturen aan de hand van een PDCA.

Richt op zich vragen van deelnemers. Onderwerpen die 
meer verdieping vergen worden behandeld.

Hoogwaardige implementatie van privacy  
door Senior Privacy Professionals
In 10 modules worden alle aspecten van de AVG en sectorspecifieke wetgeving op een 
praktische en verdiepende manier behandeld. Aan het einde van de training worden 
deelnemers getoetst op het opstellen en uitvoeren van een met het MT afgestemd  
Privacy Master Plan (PMP). Met een PMP kan de organisatie de privacy instrumenten 
duurzaam verbinden met privacymanagement. Na de training kan tegen gereduceerd 
tarief CIPM (IAPP) behaald worden (optioneel) waardoor de kennis en vaardigheden  
niet alleen binnen Nederland maar wereldwijd worden erkend. 

Onze 10 modules ‘Senior Privacy Professional’

Kosten en baten van de PP

Sectorspecifieke wet- en regelgeving

Risico-analyses en beveiliging

Privacy by design & DPIA

Het Privacy Master Plan

Privacy Governance

Inventariseren van gegevens

Implementatie

Meten, monitoren en auditen

Intervisie en supervisie
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