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Overzicht van de sessies, per track en in order of appearance.
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Track 1
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Lisa De Smet

TIA’s in de praktijk

Iedere DPO’s favoriete onderwerp: 
Transfer Impact Assessments. Na de 
onvermijdelijke (en korte) introductie van 
de SchremsII context zal Lisa vooral 
duiken in de praktijk van de TIA’s. 

Wat zijn haar ervaringen bij de uitvoering 
van een TIA? Hoe zien ze eruit? Wat zijn 
gangbare praktijken? 
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Dylan Van Assche

Alternatieven voor Big Tech

Met alle SchremsII heisa kun je je af en toe 
afvragen: is het nog wel mogelijk om de 
klassieke tools van de grote spelers uit 
Silicon Valley te gebruiken? 

Misschien niet, maar belangijker: dat hoeft 
ook niet! Dylan gaat tijdens zijn sessie 
inzicht verschaffen in wat er allemaal 
mogelijk is buiten Big Tech, zonder per se 
in te boeten aan functionaliteit en er 
misschien zelfs meer voor terug te krijgen. 
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Stijn 
Vanhandsaeme
All about Nubo

De voordelen van technologie, maar niet ten 
koste van je data. Nubo is een coöperatie 
die klassieke technologie-oplossingen (zoals 
mail & cloud opslag) aanbiedt op een 
ethisch verantwoorde manier door gebruik 
te maken van open source technologie. 
Geen surveillancekapitalisme maar een 
bewuste keuze om het anders te doen. 

Stijn neemt je mee door de oprichting en 
beheer van de coöperatie en wat er bij komt 
kijken. 
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Matthias Dobbelaere-
Welvaert
Communiceren over privacy

Matthias zal stilstaan bij een van de 
belangrijkste aspecten rond privacy en 
gegevensbescherming: hoe communiceer je 
erover? 

Op welke manier neem je in privacy policies 
of contracten de juiste aspecten op, wat is 
een effectieve manier van communicatie die 
ervoor zorgt dat mensen willen lezen wat er 
met hun gegevens gebeurt, en wat is de link 
met Legal Design?
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Rosamunde van 
Brakel
De Surveillance Maatschappij

Surveillance heeft meer impact op een 
maatschappij dan de evidente 
privacyschending die ermee gepaard 
gaat. 

In haar sessie zal Rosamunde voorbeelden 
verkennen van de steeds verder 
opkomende surveillance, waarom deze 
zijn doel voorbij schiet en welke impact 
surveillance op een maatschappij heeft. 
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Dries Pattyn

Vechten voor Rechten

Fundamentele rechten zijn niet zomaar 
ontstaan, daar is vaak jarenlang voor 
gevochten. Zo ook voor ons recht op 
privacy. Tijdens zijn sessie zal Dries stilstaan 
bij een gang naar de Raad van State of het 
Europees Hof om wetgeving aan te vechten 
die deze zwaarbevochte rechten probeert te 
ondermijnen. 

Met andere woorden, een inkijkje in de 
juridische strijd die (soms op de 
achtergrond) geleverd wordt om onze 
rechten te vrijwaren. 
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Track 2
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Herman Maes

De toekomst van marketing en GDPR

Als marketing én privacy professional is 
Herman ideaal geplaatst om te kijken waar 
het marketing landschap heengaat. 

Cookies zijn duidelijk aan hun exit bezig, 
maar wat blijft er over? Hoe gaan 
bedrijven zoals Google in de 
advertentiebusiness hiermee om? Wat 
kunnen we de komende jaren verwachten? 
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Peter Berghmans

Dokter, kijk eens naar mijn privacy!

Peter is een gepokt en gemazeld als DPO 
in de medische sector. Tijdens zijn sessie 
bespreekt hij de uitdagingen van de DPO 
in ziekenhuizen en aanverwante 
instellingen. 

Bij uitstek al een niche sector, en ook nog
eens voorzien van de grootste 
hoeveelheid gevoelige gegevens waar 
dan ook. Genoeg om over te praten!
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Tim Van Haeren

Oorlogsverhalen van autoriteiten. 

De co-host van de Dasprive podcast 
neemt je mee naar een aantal markante 
beslissingen van autoriteiten in de 
afgelopen periode. 

Organisaties die de basisprincipes echt 
niet doorhebben, individuen die alles uit 
de kast halen om hun zin te krijgen, of 
autoriteiten die in hun beslissing eens flink 
uithalen: Tim heeft ze op een rijtje gezet. 

12



Panel 1

Privacy Governance

Drie ervaren privacy professionals gaan met 
Bart als moderator en het publiek in gesprek 
over privacy governance. Vragen zoals: 

• Hoe positioneer je jezelf als DPO? 

• Wat is een rechtstreekse rapportering aan 
het hoogste niveau? 

• Hoe blijft een DPO onafhankelijk?

Deelnemers: Jan Clinck, Katia Bodard, Jan 
Leonard
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Koen Simoens

Privacy Management

In zijn sessie zal Koen stilstaan bij het 
organiseren van een effectief privacy 
managementteam en -systeem in een 
relatief kleine organisatie: AI scale-up 
Sentiance met  +-60 personen. 

Wat zijn de uitdagingen? Welke activiteiten 
werden ontplooid om een Privacy en 
Security Team op te zetten? Hoe ontstaat 
een cultuur rond privacy binnen een 
organisatie? Wat waren een paar van de 
ingrediënten voor het behaalde ISO27001 + 
27701 certificaat?
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Panel 2

GDPR: Toepassing en Handhaving

Drie ervaren privacy professionals gaan met 
Bart als moderator en het publiek in gesprek 
over toepassing en handhaving van de 
GDPR. Vragen zoals: 

• Hoe ziet men handhaving in België? 

• Waar staan de meeste organisaties?

• Worden de nodige bepalingen al 
voldoende ingeschreven in wetgeving?

Deelnemers: Magali Feys, David Stevens, 
Bavo Van den Heuvel
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