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Training De AVG in de or-praktijk      
 

Veel zaken die bij de ondernemingsraad (or) worden ingebracht bevatten privacyaspecten. De or moet 
hier aandacht voor hebben. Vaak ontbreekt het de or aan specifieke kennis hierover. De ondernemer 
heeft, op grond van artikel 27 WOR, voor veel regelingen en voorzieningen de instemming van de or 
nodig alvorens deze mogen worden ingevoerd. Aan de or de zware taak om vooraf te toetsen of aan de 
verplichtingen uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) wordt voldaan. Faasse 
Juridische Dienstverlening biedt een praktische algemene workshop aan waarmee je de or naar een 
hoger niveau brengt. Deze workshop is ook uitermate geschikt voor HRM-medewerkers. Zij bereiden 
immers vaak de instemmingsverzoeken namens de ondernemer voor.   
 
Het is ook mogelijk om een maatwerk workshop te volgen. Tijdens deze workshop behandelen we dan 
een actuele casus of instemmingsverzoek uit de eigen or-praktijk. Je gaat na afloop van de workshop 
naar huis met voldoende inzicht in de privacy aspecten met betrekking tot deze specifieke casus. Deze 
neem je mee in de verdere besluitvorming. 
 
Programma 
 
Het ochtendgedeelte start om 9.30 uur.  
 
Dit dagdeel staat in het teken van kennisoverdracht. We behandelen de theorie van de AVG. Wat zijn 
persoonsgegevens en hoe onderscheid je bijzondere persoonsgegevens? Je maakt kennis met de zes 
grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens. We bespreken ze stuk voor stuk. Uiteindelijk 
zal je er achter komen dat je in de or-praktijk het meest te maken krijgt met het gerechtvaardigd belang 
van de ondernemer waarvoor het belang van de werknemer moet wijken (de zogenaamde f-grond).  
 
Hoe bepaalt de ondernemer zijn of haar gerechtvaardigd belang en hoe toets je dat als or? Hoe weeg 
je deze belangen af? Als je het gerechtvaardigd belang hebt vastgesteld zal nog moeten worden 
beoordeeld of aan de behoorlijkheidsbeginselen wordt voldaan. Uiteindelijk kom je met de or tot de 
conclusie of de verwerking wel of niet rechtmatig is. Dit neem je dan verder mee in de besluitvorming 
om wel of geen instemming te verlenen.   
 
We besluiten het ochtendgedeelte met een kleine plenaire oefencasus. 
 
Na de lunch is het belangrijk om actief te worden voordat de middagdip toeslaat. Je gaan in enkele 
kleine groepjes een uitgebreidere (oefen)casus behandelen. Bij een maatwerk workshop behandelen je 
de eigen ingebrachte casus of instemmingsverzoek op de privacyaspecten. Voor het analyseren en 
uitwerken van de casus maak je gebruik van een handig stroomschema. De conclusies die je getrokken 
hebben worden daarna plenair besproken. 
 
Het laatste gedeelte van de middag staat ik het teken van de verplichtingen die de ondernemer heeft in 
het kader van de AVG, zoals bijvoorbeeld het inrichten van een dataregister, het afsluiten van 
verwerkersovereenkomsten, het informeren van medewerkers en natuurlijk een goede 
datalekprocedure. 
 
Het einde van de training is rond 16.30 uur.  

 

mailto:jan@faassejd.nl
http://www.faassejuridischedienstverlening.nl/


Pagina 2 van 2 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Op alle aanbiedingen en opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van Faasse Juridische 
Dienstverlening van toepassing. U kunt deze vinden op de website of op verzoek toegestuurd krijgen. 

 
 
 
 
Praktische zaken 
 

• De locatie en lunch wordt door de or geregeld; 
• Beamer en scherm wordt door de or geregeld; 
• Opstelling van de zaal in U vorm; 

 
Tegen meerkosten kan Faasse Juridische Dienstverlening bovengenoemde zaken uit handen nemen 
en een locatie reserveren in het mooie Zeeland. Vraag hiervoor een vrijblijvende prijsopgave. 
 
De workshop is inclusief: 

• Hand-outs; 
• Stroomschema toetsen op rechtmatige verwerking; 
• Schrijfmateriaal; 
• Eventueel overig (digitaal)cursusmateriaal. 

 
Financiële zaken 
 
Voor 2020 gelden de volgende tarieven1: 
 

• Algemene workshop € 1477,-- 
• Maatwerk workshop  € 2215,-- 

 
Deze tarieven zijn: 

• Exclusief locatiekosten, lunch, beamer en scherm; 
• Inclusief reiskosten; 
• Voor de Maatwerkworkshop inclusief een dagdeel voorbereiding; 
• Vier weken recht op nazorg door telefonische- of e-mailconsultatie; 
• Exclusief BTW. 

 
NB. Het is handig als iedereen een laptop of tablet ter beschikking heeft voor het raadplegen van digitaal 
naslagwerk. 
 
Aanvulling op Algemene Voorwaarden 
Indien de geboekte training wegens Covid-19 overheidsmaatregelen geen doorgang kan vinden, dan 
kan de datum worden opgeschoven en blijft de korting voor de reeds geboekte trainingen ook in 2021 
van toepassing.  

 
1 Faasse Juridische Dienstverlening biedt een korting aan van  30 % ten opzichte van de SER-richtbedragen. 

https://www.ser.nl/nl/thema/or-medezeggenschap/-/media/86C8FC307AE043328B80555F9EFA7541.ashx

