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Privacyverklaring

De IBD stelt Zoom privacyvriendelijk in (privacy by default)

Tijdens de interactieve online bijeenkomsten maakt de IBD:

• gebruik van wachtwoorden om aan vergaderingen deel te nemen. 

• gebruik van unieke vergader ID’s om vergaderingen af te schermen. 

• geen gebruik van:

“cloud recording” en neemt de videoconferentie niet op. 

“local Recording” 

“automatically Transcribe Cloud Recordings” 

“attendee attention tracking” 



DOEL VAN DEZE BIJEENKOMST 

• korte introductie in adviesvaardigheden (soft skills), die nodig zijn om de juiste 

mensen in de organisatie mee te krijgen

• niet diepgaand de casuïstiek bespreken – daarvoor is de groep te groot – maar 

vooral om uitleg te geven over wat Intercollegiale Intervisie of de 2-daagse 

Adviesvaardigheden training u kunt bieden

• een aantal highlights van eerdere sessies

• ophalen waar u behoefte aan heeft



Je neemt altijd jezelf mee in 
het adviesproces 



Programma

• Doel van bijeenkomst
• Programma toelichten
• Even voorstellen aan elkaar 
• Wat wordt er van de FG verwacht, kennis maar ook competenties om goed te 

kunnen adviseren en toezicht te houden.
• Positioneren en ophalen van onderwerpen, tweetallen in breakoutrooms
• terugkoppling 
• Adviesproces 
• Voorbeeldcasus toelichten, ben je goed voorbereidt op weerstand ? 
• Vervolg intervisie 
• Gelegenheid voor vragen daarna afsluiten 



Even voorstellen

• Albert Katoen (privacy adviseur IBD) 

• Martin de Ruiter



Deelnemers stellen zich voor



Toezicht- en adviesvaardigheden 

• Bij toezicht- en adviesvaardigheden werken we aan de zelfkennis van de FG, aan kennis over het 
adviesproces en adviesrollen, aan presentatie- en gesprekstechnieken, maar het meest aan de relatie 
tussen de FG en zijn verwerkersverantwoordelijke, directie, procesverantwoordelijke en collega’s 
en hoe je als FG reflecteert op de eigen praktijk. 

• Uit het gros van de cases blijkt dat weerstand in het gesprek zelden wordt toegeschreven aan de eigen 
inbreng. Dit staat het leren als FG in de weg, maar bovenal verlaagt het de effectiviteit van de FG!

• We kijken tijdens de training zowel naar het inhoudelijke advies als naar de communicatieve kant: 

• Je leert hoe je als FG naar de wereld kijkt en hoe dat je adviezen beïnvloedt. Hoe ga je om met je 
onafhankelijke rol en de politieke sensitiviteit;

• Je leert fasen in het adviestraject aan te brengen en effectief te maken;

• Je oefent met het opbouwen van de relatie, vertrouwen in te winnen, in actie tot een diagnose komen 
oftewel informatie inwinnen en dit op het juiste moment omzetten in een advies;

• Je krijgt meer inzicht in je manier van informatievoorziening en hoe je het advies geaccepteerd krijgt, 
hoe je het besluitvormingsproces kunt beïnvloeden en hoe je om kunt gaan met weerstand. 



Wat wordt er van een FG verwacht (2)

• De FG moet beschikken over soft skills en gevoel moeten hebben voor politiek-bestuurlijke 
verhoudingen

• In het algemeen vereist zijn positie behoedzaam opereren. De FG dient op onafhankelijke wijze toezicht 
uit te oefenen. Hierbij zijn verschillen van inzicht met het college van B&W niet uit te sluiten. Bij het 
uitoefenen van toezicht op de naleving van de AVG kunnen andere organisatiebelangen (zoals 
kostenreductie, fraudebestrijding) lijken te conflicteren met privacybelangen. 

• Er mogen dus hoge eisen worden gesteld aan de diplomatieke vaardigheden van de FG

• De FG moet betrouwbaar zijn, heeft een geheimhoudingsplicht en kan omgaan met 
vertrouwelijke informatie

• De FG moet bij de uitvoering van zijn taken geheimhouding en vertrouwelijkheid bewaren. Zo 
kan de FG de beschikking krijgen over vertrouwelijke informatie van/over betrokkenen. 
Daarnaast kan de FG de beschikking krijgen bedrijfsgeheimen, zoals de beveiliging van 
computersystemen. De betrouwbaarheid uit zich met name in het vermogen alle belangen 
gemoeid met de verwerkingen, op een objectieve en onafhankelijke wijze tegen elkaar af te 
kunnen wegen

• Artikel 37 lid 5 AVG
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• Inzicht hoe de organisatie werkt

• Formele en informele lijnen

• Onderlinge verhoudingen en gedragingen

• Verschillen tussen meningen en belangen

• Hoe komen besluiten tot stand

• Welke factoren (intern-extern) spelen een rol

• Lobbyen en draagvlak creëren

• Kantoor- en interen politiek + klanten(burgers)

• Competenties FG

• Regels en richtlijnen

• Organisatiestructuur en hiërarchie begrijpen

• Stel de grenzen vast tussen afdelingen en wie beslist

• Het verschil tussen lijn- en projectmanagement

• Gedrag observeren

Organisatie bewustzijn
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Zorgvuldig versus gemakkelijk

Diplomatiek versus emotioneel

verbinden versus verdeel en heersen

tactvol versus    confronterend

Behoedzaam versus     opdringerig

Bevragen versus     ondervragen

advies versus verbieden

Empathie

Coaching

Persoonlijke 

ontwikkeling

Onderhandelen

Time

management

Motivatie

Creativiteit

Communicatie
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Competenties van FG gaan verder dan 
…



Positionering van de FG en PO

• Doelgroep: Welke klanten bedien je in de organisatie ? Geef een beschrijving 
van je  gesprekspartner.

• Probleem: Waar krijgt deze leidinggevende /bestuurder in de toekomst mee te 
maken, met welk probleem / issue / uitdaging. En wat maakt dat deze persoon 
naar je adviezen gaat luisteren? 

• Onderwerp: Welke onderwerp(en) zou je in willen brengen in de 
adviesvaardighedentraining?
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Adviesvaardigheden 

• Adviseren, betekent een visie toevoegen. Als deskundige help je 
de klant, manager, bestuurder datgene te doen/ aan te schaffen 
dat past bij wat hij nodig heeft om de problemen die in de toekomst 
gaan spelen het hoofd te kunnen bieden.

• NIET iemand  bang maken, niet iets doen dat niet past bij wat 
iemand nodig heeft.
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Stappen in het proces 
1.Voorbereiding

2. Opening

3. Diagnose: bepalen waar je gesprekspartner behoefte aan heeft, waar zit zorg? Waar zit onkunde,

of het gebrek aan informatie? hoe kijkt hij /of zij tegen risico’s aan?

4. Oplossing: Je voorstellen verbinden aan de behoeften van je gesprekspartner. Schets de

bedreigingen, koppel deze aan wat er gezegd is en kom met oplossingen

5. Vragen en bezwaren. Informeer ernaar, ga er vervolgens op in.

6. Vraag wat de volgende stap moet zijn.

7. Maak concrete afspraken.
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1 Voorbereiding: Bepaal je doel

• Wat wil jij met het gesprek bereiken? En bedenk dat 
bestuurder denkt “Whats in it for me” 

• Dus uitleggen wat het de ander oplevert in plaats vertellen 
wat je gaat doen, ontzorgen dus. Regel het goed en 
bepaal samen wat hiervoor nodig is

Als men het probleem herkent wil men vooral informatie over hoe dit probleem opgelost kan 

worden. Pas dan is er ruimte voor de lange termijn. En als de ander niet geïnteresseerd is dan 
is het je taak om daar dan het gesprek over aan te gaan 
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1 Voorbereiding:  Bewustwording 

• Zonder bewustwording van het probleem geen actie. 

• Heb je actuele informatie, goede voorbeelden over, 
imagoschade, impact op… datalekken, problemen 
rondom privacy, klachten, overzicht van 
incidentenmeldingen, informatie over nieuwe wetgeving 
etc
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1 Voorbereiding: Hoe ga ik de relatie leggen?

• Wees niet gefocust op jezelf of jouw diensten, maar op de 
behoefte van de gemeente secretaris/ de manager/ de 
bestuurder. 

• niet praten over jezelf, maar vragen stellen en luisteren

• Elke adviessituatie ingaan als een compleet Open 
Onderzoek
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Hoe? Door o.a. een balans aan te brengen 
tussen Pleiten & Vragen 

Uitleggen

Insinueren

Wederzijds 
leren

Over 
betrokken

Observeren

Terugtrekken

Interviewen

Overhoren

-
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Voorbeeldcasus 
• In de organisatie worden niet alle opdrachten projectmatig uitgevoerd en wordt de FG vaak gepasseerd.

• Regelmatig wordt de FG achteraf geïnformeerd of komt hij per toeval tegen dat een nieuwe verwerking wordt ingericht waarbij 
eventueel persoonsgegevens, zelfs gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt.

• Bij het ontwerpen, inrichten van een nieuwe dienst is veel aandacht besteed aan technische mogelijkheden van het uitvoeren 
van een dienst.

• De privacy en informatiebeveiliging krijgt bij de opstartfase te weinig aandacht. Bij het stellen van vragen door de FG worden 
achteraf acties uitgevoerd. Dit geldt ook voor het opnemen van de verwerkingen in verwerkingsregister en het opstellen en 
ondertekenen van de verwerkersovereenkomsten.

• De organisatie bestaat sinds vier jaar en groeit snel. Het is van belang dat de processen goed ingericht worden.

• De FG heeft een afspraak gepland met de directeur/secretaris om advies uit te brengen.

• Haar doelstelling van dit adviesgesprek is om de directeur te overtuigen van belang van projectmatig werken en toepassen van 
Privacy by Design.

• Vooraf aan het gesprek heeft de directeur aangekondigd dat de FG weerstand kan verwachten aangezien hij weinig tot niets 
met privacy heeft en hij dit ziet als een belemmering bij het ontwikkelen van de nieuwe diensten.

Soort situatie en wat ik wilde bereiken

• Advies opvolgen en verbetering in het projectmatig werken invoeren. Privacy by Design wordt een vast onderdeel bij het 
inrichten van een nieuwe dienst of de aanschaf van een nieuw systeem.
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Afsluiten

• Als je blijk geeft van vakkennis, het probleem van de klant 
goed begrijpt en kan aantonen dat jij een oplossing 
daarvoor kan bieden, hoef je weinig moeite te doen om tot 
een vervolg te komen.

• Vraag de ander hoe hij/zij verder wil gaan.

• Maak afspraken concreet.
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Handreiking IBD/VNG & DPIA-tool

‘Handreiking positionering Functionaris Gegevensbescherming’ & 
‘Handreiking rol en taken van de Functionaris 
Gegevensbescherming’ zijn samengevoegd en gepubliceerd op 
onze website: 

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-positionering-
en-taken-van-de-fg/

DPIA-tool op de IBD Community

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-positionering-en-taken-van-de-fg/


Evaluatie  (Be)Spreekuur adviesvaardigheden 

Adviezen en tips voor verbetering? 

Voor herhaling vatbaar? 

Verdere vragen? IBD is altijd bereikbaar

Contact: mail naar privacy@vng.nl

of bel 070 204 55 11

mailto:privacy@vng.nl
tel:0703738011

