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ANONIMISEREN
Graag nodigen wij je uit voor de eerste editie van BECIS | DIOR 
Onderweg. Deze (online) kennissessie staat in het teken van 
anonimiseren. 

Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) moeten organisaties nog zorgvuldiger met persoonsgegevens 
omgaan. Door de kennis en software die BECIS | DIOR heeft, wordt het 
anonimiseren van documenten vergemakkelijkt. Deze software redigeert 
persoonsgegevens eenvoudig, snel en geheel volgens de regels van de 
AVG. BECIS | DIOR stelt zich graag op als kennispartner. Daarom 
organiseren wij een (gratis) webinar waarin wij deze kennis graag met je 
delen.  

Waarom is deze (online) kennissessie voor jou interessant?  
Het is tegenwoordig van groot belang om persoonlijke gegevens op 
een juiste manier te anonimiseren. In veel documenten die openbaar 
worden gemaakt, mogen bepaalde persoonsgegevens niet meer 
zichtbaar of vindbaar zijn. Voor de overheid treedt hiermee al snel een 
conflict op tussen het zijn van een transparante en open overheid (Wet 
open overheid, Woo) én de verplichting om de persoonlijke levenssfeer 
van het individu te beschermen (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming, AVG). Het goed anonimiseren van documenten is dus 
noodzakelijk om zowel aan de eisen van de AVG, áls aan de eisen van 
de Woo te voldoen en zo eventuele handhavingsmaatregelen te voor-
komen. Het handmatig anonimiseren van data is echter arbeidsintensief, 
tijdrovend en foutgevoelig. In dit webinar krijg je inzicht in de relevante 
vraagstukken rond wetgeving en anonimiseren en krijg je tips over hoe je 
dit snel en goed kunt doen. 

Wat kun je verwachten?  
In de eerste editie van BECIS | DIOR Onderweg, bespreken wij het nut 
en de noodzaak van anonimiseren en delen ervaringsdeskundigen hun 
praktijkervaring. 



In twee workshops leer je wat anonimiseren voor jou betekent in de 
praktijk:    

Workshop 1 
Anonimiseren in de praktijk: hoe werkt dat? 
Doelgroep: informatiespecialisten, informatieadviseurs, 
DIV-medewerkers, privacy officers en functioneel beheerders. 

Workshop 2 
De eerste stappen om te anonimiseren: waar begin je? 
Doelgroep: juristen, informatiebeveiligingspecialisten, IB&P, CIO’s, CISO’s, 
informatiearchitecten en HRM-medewerkers.

Wat levert het je op? 
• Kennis over actuele wet- en regelgeving omtrent anonimiseren. 
• Concrete voorbeelden uit de praktijk. 
• Tips over hoe je snel en goed kunt anonimiseren.
• De mogelijkheid om al je vragen te stellen over dit onderwerp aan 

specialisten. 

Datum, locatie en programma 
Vrijdag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur.

Vanwege het coronavirus is deze eerste editie online. Wij hopen je in de 
toekomst bij ons op kantoor te mogen ontvangen.  

Het programma ziet er als volgt uit:
9.45 uur   Digitale inloop  
10.05-10.15 uur Welkom en introductie
10.15-10.35 uur Praktijkervaringen en het nut en de noodzaak  
   van anonimiseren 
10.35-10.50 uur Introductie workshops en korte pauze 
10.50-11.40 uur Workshop 1: Anonimiseren in de praktijk: 
   hoe werkt dat? 
   Workshop 2: De eerste stappen om te 
   anonimiseren: waar begin je? 
11.40 - 11.50 uur Terugkoppeling workshops
11.50-12.00 uur Afronding 
12.00-12.15 uur Vragenkwartiertje

Aanmelden 
Aanmelden kan via het formulier op onze website. 
 

 

 

Heb je vragen? 
Neem contact met ons op via 
communicatie@becis.nl. 

Meer informatie: www.becis.nl

Volg je ons al op social media?

https://www.becis.nl/aanmeldformulier-becis-dior-onderweg/

