Cursus:
Praktijkdagen
regelgeving
 Datum / locatie
7 maart 2019 (Utrecht)

informatiewet-

en

 Duur
3 dagen
 Prijs
995

Voorkom misverstanden en creëer u grip op de wettelijke omgeving binnen uw organisatie.
De wet- en regelgeving binnen het vakgebied informatiebeheer is gevarieerd en spannend. Denk aan
informatiebeveiliging, privacy , de implementatie van de AVG en digitale duurzaamheid. Te vaak richten we
ons op wat er moet en wat er niet mag. In deze cursus doen we het anders. We kijken juist naar wat er kan
en wat er mag. Laat u niet afschrikken, maar pak het aan. Daarmee voorkomt u misverstanden en creëert u
grip op de wettelijke omgeving. Leren van elkaar is tevens een belangrijk element van en in de cursus.

Resultaat
Na het succesvol volgen van deze cursus :
Heeft u een frisse kijk op de Archiefwet-- en regelgeving ontwikkeld.
Heeft u inzicht in overige relevante wet-- en regelgeving.
Weet u wat de belangrijke bronnen zijn op gebied van wet- en regelgeving.
Heeft u een basis om vraagstukken op gebied van wet-- en regelgeving aan te pakken.

Tevens ontvangt u aan het einde van deze cursus een certificaat van deelname.
De studiebelasting van deze cursus is beperkt tot het bijwonen van de lesdagen.

Programma
Lesprogramma
voorjaar

Onderwerp

7 maart 2019

De basis: de functie van wet- en regelgeving

21 maart 2019

Wettelijke context: Met welke wet- en regelgeving, intern en extern, hebben we te
maken?

4 april 2019

Governance en compliance: op welke manier is wet- en regelgeving onderdeel van
de dagelijkse praktijk?

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor zowel startende als ervaren informatieprofessionals die wet- en regelgeving
moeten toepassen en vertalen naar een concrete werksituatie. Bijvoorbeeld senior- en beleidsmedewerkers
DIV en zaakgericht werken, informatieadviseurs.

Maatwerk
Het is ook mogelijk om deze cursus intern in uw organisatie te laten verzorgen. Informeer vrijblijvend naar
de mogelijkheden en kosten.

Studieadvies nodig?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend studieadvies. 070 319 41 84 of mail ons

