Terugblik op geslaagde netwerkbijeenkomsten voor
Functionarissen Gegevensbescherming & Privacy Professionals
Afgelopen december en januari vonden de netwerkbijeenkomsten over de functie van de
gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming plaats. De belangstelling was groot: per
bijeenkomst hebben wij zo’n 40 Functionarissen Gegevensbescherming, CISO’s, ICT-ers en
Privacy experts mogen ontvangen. Zij kregen een afwisselend programma voorgeschoteld:
zo waren er lezingen van Universitair hoofdocent E-Law Bart Schermer, privacy adviseur
Martine Wubben en privacy adviseur Dominique Hagenauw. Daarnaast waren er
verschillende netwerksessies om onderling inspiratie op te doen en kennis uit te wisselen.
Door nieuwe Europese wetgeving (AVG), technologische ontwikkelingen en de snel
veranderende informatiesamenleving wordt het veld rondom privacy steeds complexer.
Hierdoor staat de gemeentelijke organisatie, en in het bijzonder de FG, voor grote opgaven.
Over deze opgaven uit de dagelijkse praktijk werd uitgebreid gediscussieerd in een aantal
gespreksrondes. De onderwerpen die hierbij vaak aan de orde kwamen waren:
-

Het verkrijgen van bestuurlijke aandacht en bewustwording rondom privacy en de
nieuwe Europese wetgeving
De rol, functie en werkzaamheden van de FG: wat is er nodig aan uren, mensen,
middelen en kennis
Het spanningsveld tussen de toezichthoudende en adviserende rol van de FG en hoe
krijgt een FG draagvlak binnen de organisatie
Het in kaart brengen van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de
gemeentelijke organisatie

VNG en KING hebben tijdens de netwerkbijeenkomsten de uitdagingen en praktijkverhalen
over de functie van FG geïnventariseerd. De VNG en KING werken in 2017 aan een
integraal ondersteuningsaanbod op het thema privacy. VNG en KING ontwikkelen een set
aan handreikingen en factsheets in nauwe afstemming met gemeenten, de IBD en privacy
experts. Op basis van de door gemeenten gegeven input zal het aanbod zich in eerste
instantie richten op een aantal verplichtingen vanuit de AVG. Denk hierbij aan een overzicht
van standaard gegevensverwerkingen en handreikingen met betrekking tot de processen
omtrent de (nieuwe) rechten van betrokkenen.

