Actieprogramma
Privacy als Innovatiekans
Maak gebruik van privacy als aanjager van nieuwe diensten
Uitnodiging
In het kader van het Actieprogramma organiseert het PI.lab in samenwerking met het
Platform een reeks van drie workshops voor commerciële organisaties (met een focus
op het MKB) en non-profit/not-for-profit organisaties.

Inschrijving
De workshopshop vinden plaats op drie vrijdagen:
-

vrijdag 25 januari 2019 van 10.00 tot13.00 uur (workshop 1)
vrijdag 15 februari 2019 van 10.00 tot 13.00 uur (workshop 2)
vrijdag 15 maart 2019 van 10.00 tot 13.00 uur (workshop 3)

Locatie: TNO, Anna van Buerenplein 1, 2595 DA Den Haag (nabij het Centraal Station;
betaalde parkeervoorzieningen zijn aanwezig)
Deelname is gratis.
Inschrijving is mogelijk door het sturen van een email aan privacy@ecp.nl, ovv
‘Inschrijving workshop Privacykansen’ en de nummer(s) van de workshop waar je aan
deel wilt nemen.
Deelname per workshop is beperkt tot maximaal 15 personen. Organisaties kunnen met maximaal drie
personen tegelijk inschrijven. Deze kunnen dan gezamenlijk tijdens de workshops aan een nieuwe
dienst of nieuw product werken.
Het betreft een serie van drie opeenvolgende workshops. Inschrijving voor twee van de drie workshops is
mogelijk. Indien nodig krijgen inschrijvingen voor alle drie de workshops voorrang.
Het webplatform https://www.privacy-platform.nl/ ondersteunt de workshops. Inschrijving via het
platform (https://www.privacy-platform.nl/workshops-events/) is eveneens mogeljik.

Workshop 1
Waar liggen privacykansen in jouw organisatie?

Doel
In deze eerste workshop leer je hoe je privacykansen binnen jouw organisatie kan
identificeren. We nodigen je uit om samen met de andere deelnemers te verkennen
welke innovatiemogelijkheden er zijn met privacy als drijvende kracht.

Programma
09.30 -10.00

Inloop

10.00 -10.20

Welkom en voorstelronde

10.20 -10.45

Presentatie: Innoveren met privacy als drijvende kracht

10.45 -11.00

Pauze

11.00 -11.45

Aan de slag: Identificeren van privacykansen voor jouw organisatie

11.45 -12.15

Pitch: Deel je inzichten en inspireer elkaar

12.15 -12.30

Afsluiting en doorkijk naar volgende workshop

12.30 - 13.00

Lunch

Workshop 2
Werken vanuit RESPECT4U
Doel
In deze twee workshop leer je hoe kansen op het gebied van transparantie, privacy by
design (security) en empowerment geconcretiseerd kunnen worden. We nodigen je
uit om samen met de andere deelnemers te verkennen welke mogelijkheden het
RESPECT4U kader biedt.

Programma
09.30 -10.00

Inloop

10.00 -10.20

Welkom en voorstelronde

10.20 -10.30

Korte terugblik leerervaringen uit de eerste workshop

10.30- 10.50

Presentatie: RESPECT4U kader

10.50 -11.05

Pauze

11.00 -11.45

Aan de slag: Identificeren mogelijkheden RESPECT4U kader

11.45 -12.15

Pitch: Deel je inzichten en inspireer elkaar

12.15 -12.30

Afsluiting en doorkijk naar volgende workshop

12.30 - 13.00

Lunch

Workshop 3
Verzilveren van privacykansen
Doel
In deze derde workshop leer je hoe je jouw organisatie in beweging kunt brengen om
de privacy-innovatiekansen te benutten. We nodigen je uit om samen met de andere
deelnemers te verkennen hoe een privacy-innovatiestrategie ontwikkeld kan worden.

Programma
09.30 -10.00

Inloop

10.00 -10.20

Welkom en voorstelronde

10.20 -10.30

Korte terugblik leerervaringen uit de tweede workshop

10.30- 10.50

Presentatie: ontwikkeling van een privacy-innovatiestrategie

10.50 -11.05

Pauze

11.00 -11.45

Aan de slag: Kansen vertalen in een privacy-innovatiestrategie

11.45 -12.15

Pitch: Deel je inzichten en inspireer elkaar

12.15 -12.30

Afsluiting en doorkijk naar Community of Practitioners

12.30 - 13.00

Lunch

