
 
 

SKL Najaarsbijeenkomst  

Vrijdag 23 november 2018 

 

AVG, een half jaar na de invoering! 
Wat loopt er goed in de praktijk en wat niet!  

Welke vragen heeft u nog nu AVG operationeel is? 

door Tim Florack van Cuccibu   

 

Locatie: Merode te Stein 

 

Het is nu precies 6 maanden na de invoering van AVG. We horen er steeds minder over, maar is 

iedere organisatie nu ook AVG proof? Tim Florack van Cuccibu uit Eindhoven, gespecialiseerd in 

informatiebeveiliging, privacy, cyber security en audit/compliance neemt ons mee in de wereld 

van AVG. Te beginnen met een korte opfrissing omtrent AVG en hoe dit nu in de praktijk wordt 

ingevuld. Hierbij zal Tim vanuit zijn ervaring vertellen en wordt u uitgenodigd om ook uw 



ervaring te delen. Tim zal ook ingaan op uw specifieke vragen die er momenteel nog bij u leven 

rond de invoering van AVG. We nodigen u dan ook uit om op voorhand uw vragen al door te 

geven bij uw inschrijving. Tim zal u voorzien van de nodige tips zodat een ieder aan de slag kan 

om 100% AVG proof te zijn. 

 

Vragen rond AVG die ik wil voorleggen aan Tim zijn: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

Naam:_______________________  Organisatie:___________________________________ 

 

AGENDA 

13:00-13:30 Ontvangst deelnemers en registratie   

13:30-13:40 Opening door de dagvoorzitter 

13:40-15:00 Deel 1. Korte inleiding samenvatting wat is AVG (opfris) en wat ziet Cuccibu  

         in de praktijk 

15:00-15:30 Pauze (koffie/thee) 

15:30:16:45 Deel 2. Vervolg wat ziet Cuccibu in de praktijk en beantwoorden specifieke  

         vragen vanuit de deelnemers 

16:45-17:00 Sluiting door de dagvoorzitter 

17.00 uur Napraten (met een drankje)  

 
Over de spreker: 

 

Tim Florack is gespecialiseerd in informatiebeveiliging, compliance en privacy. 
Naast uitvoering- en leiding geven aan projecten op het gebied van de AVG, 
geeft Tim trainingen en workshops op het gebied van privacy en 
informatiebeveiliging. Deze sessies staan in het teken van een pragmatische 
en praktische benadering en worden gekenmerkt door een hoge mate van 
interactie. 
 
Meer info over Tim Florack: 
 https://nl.linkedin.com/pub/tim-florack/16/2a1/412  

https://nl.linkedin.com/pub/tim-florack/16/2a1/412


 
 
Locatie:  
Merode,  Merodestraat 31 6171 XM Stein 
 
Aanmelden: 
Aanmelden kan via de link in de bijgevoegde mail of via skl@lwv.nl. 
 
Kosten 
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden. 
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00*!  
*Deze worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden van de 
SKL. 
 
AVG 
Tijdens dit evenement kunnen foto´s en/of video-opnames worden gemaakt die wij mogelijk 
gebruiken in communicatie over of promotie voor onze evenementen. Wilt u niet herkenbaar in 
beeld worden gebracht? Geef dit dan tijdens het evenement aan bij de fotograaf en/of 
videoman. Vanzelfsprekend houden wij hier dan rekening mee. 

mailto:skl@lwv.nl

