
 
 

voor een veilige digitale overheid 

 

 

Uitnodiging workshop ‘De BIO als hulpmiddel voor privacy’ 
 

Bent u werkzaam binnen de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies of Waterschappen en 

vanuit uw functie betrokken bij het thema informatiebeveiliging of privacy? Wilt u meer 

weten over de implementatie van de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid 

(BIO)? En hoe de BIO bijdraagt aan een goede bescherming van persoonsgegevens? De 

workshop ‘De BIO als hulpmiddel voor privacy’ biedt u dé inzichten om hiermee aan de 

slag te gaan. Deze workshop zal voorlopig voor de laatste keer worden aangeboden op 

24 juni 2019. 

 

BIO: Gezamenlijk normenkader 

Per 1 januari 2019 vervangt de BIO de sectorale baselines BIR, BIG, BIWA en IBI. Hierdoor 

ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, 

gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Vanaf 1 januari 2020 wordt 

binnen de overheid volgens de BIO gewerkt.  

 

Ondersteuningsprogramma voor professionals 

Om de implementatie optimaal te laten verlopen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties een ondersteuningsprogramma opgezet waarin alle overheidslagen betrokken 

zijn. Het programma sluit aan op de behoefte van alle organisaties en koepels en biedt 

ondersteuning aan in de vorm van handreikingen, bewustwording over informatiebeveiliging, 

workshops en een digitale community om good practices uit te wisselen. Onder de vlag 

implementatieversnellers worden diverse workshops georganiseerd. De workshop ‘De BIO als 

hulpmiddel voor privacy’ is één van de workshops die in dit kader georganiseerd wordt. 

 

Waarover gaat de workshop ‘De BIO als hulpmiddel voor privacy’? 

De workshop start met een korte introductie op zowel de BIO als de AVG en de overeenkomsten en 

verschillen tussen beide instrumenten. Op interactieve wijze krijgt u inzicht in de wijze waarop de 

BIO helpt bij het beschermen van persoonsgegevens. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de 

Privacy Baseline, die kan ondersteunen bij het implementeren van de onderdelen van de AVG die 

voor uw organisatie belangrijk zijn. Na afloop van de workshop heeft u een helder beeld waar de 

BIO invulling aan geeft als het om privacy gaat, maar óók waar de BIO niet in voorziet. Bovendien 

kunt u de inzichten uit de workshop toepassen in uw werkzaamheden. 

 

Praktische informatie 

• Datum: Maandag 24 juni 2019 (13:00-15:00 uur) 

• Locatie: Berenschot (Europalaan 40, Utrecht) 

• Kosten: deelname aan deze workshop is gratis 

 
Aanmelden 
U bent van harte welkom om samen met uw collega’s deel te nemen aan de workshop. Aanmelden 

kan via het aanmeldformulier op https://bio-overheid.nl/category/workshops. Vermeld daarbij uw 

naam, de organisatie waar u werkzaam bent en de datum en het tijdstip van de workshop waaraan 

u wilt deelnemen. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging met meer informatie.  
 

Wij verwelkomen u graag bij de workshops! 

 
 

https://bio-overheid.nl/category/workshops

