
Goede privacy professionals zijn schaars. Je zoekt gemotiveerde mensen met de juiste kennis,
die de vertaalslag kunnen maken van theorie naar praktijk. Die snappen waar je als
onderneming tegenaan loopt en (vooral) hoe je daar een praktische oplossing voor bedenkt. 

Met het Privacy Excellence Traineeship stomen wij trainees klaar tot allround privacy
professional en koppelen we de juiste trainee aan jouw organisatie. Dit intensieve traineeship
staat gelijk aan minimaal 3 jaar werkervaring in het privacydomein. Een opleiding in
sneltreinvaart dus!

De voordelen in één oogopslag

De trainee komt in dienst bij Privacycoaches voor de duur van het traineeship (11
maanden).

Wij zorgen voor de selectie, een stevige, praktijkgerichte opleiding (kennis &
vaardigheden) en voor coaching; jij geeft het commitment voor een opdracht gedurende
11 maanden.

Learning on the job: de trainee gaat direct bij jou aan de slag. Bijvoorbeeld in de rol van
privacy officer of functionaris gegevensbescherming. Of als privacy consultant of privacy
projectmanager. Net waar jouw bedrijf behoefte aan heeft. 

De trainee werkt 40 uur per week, behalve in de weken dat er training is. Je betaalt alleen
voor de gewerkte uren, dus niet voor de trainingsuren, vakantie-uren, bij ziekte etc.

Wij ontzorgen: de trainee kan bij vragen altijd op ons terugvallen en voor jouw opdracht
gebruikmaken van onze kennis en privacy-templates.

 

Zo werkt het

O P  Z O E K  N A A R  P R I V A C Y
P R O F E S S I O N A L S ?

 
Heb je moeite om goede privacy specialisten voor jouw organisatie te

vinden? Mensen met kennis, ervaring én de juiste vaardigheden? 
 

Wij leiden ze voor je op!

Je zult zelf de juiste mensen moeten
selecteren in een krappe arbeidsmarkt.
Je zult zelf starters moeten opleiden tot
praktische, allround privacy specialisten via
(kostbare) externe cursussen.
Je zult de starters zelf helemaal moeten
begeleiden en coachen.

Als je het zelf moet doen

 

Als wij het voor je doen
        Wij nemen de selectie voor onze rekening.
        Wij zorgen op onze kosten voor een            
 gespecialiseerde en praktijkgerichte opleiding.
        Met een ‘proeftijd’ van 11 maanden kun je kijken of
er een wederzijdse klik is met de trainee.
        Wij begeleiden en coachen de trainee van begin tot
eind inclusief toegang tot al onze templates en knowhow.



Privacy Excellence Traineeship

Aan het einde van het traineeship staat er een allround privacy professional klaar met
diepgaande kennis die zelfstandig voor jou aan de slag kan. Die kansen signaleert (want er
mag meer met data dan je denkt!) en zorgt dat de organisatie compliant kan zijn.

Resultaat

We spreken elkaar maandelijks om de voortgang, indrukken, verbeterpunten en mogelijke
issues te bespreken. Zo houden wij persoonlijk de vinger aan de pols. Doel van het
traineeship: na 10 maanden kijken we samen of er een match is van beide kanten. In dat
geval treedt de trainee bij jou in dienst. 

Het financiële plaatje: 
Omdat de trainee in opleiding is, is het tarief daar ook naar: je betaalt voor de
gewerkte uren een laag consultancy-tarief passend bij het niveau.
Treedt de trainee na afloop van het traineeship bij jou in dienst? Dan ben je bij ons
geen vergoeding voor de opleiding verschuldigd.

Een week opleiding om de basis van privacy te leren en de trainee een vliegende start te
geven bij zijn of haar opdracht;
Elke 3 weken een vervolgtraining van een dag; 
Om de week 1-op-1-coaching door een van onze oprichters.

Het traineeship bestaat uit de volgende onderdelen:

De opleiding is gericht op zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling. De trainee
krijgt niet alleen alle kennis mee die een privacy professional nodig heeft, maar ook de
vaardigheden die daarbij horen. Denk aan presenteren, overtuigen, het inrichten van privacy-
processen en projectmanagement. Alles wat nodig is om de rol als privacy professional
effectief te kunnen vervullen! Kijk hier voor het volledige programma.

Onze trainees zijn net afgestudeerd (HBO of universiteit) of hebben maximaal 2 jaar
werkervaring. Het zijn mensen met een passie voor privacy, die gedreven, ondernemend,
klantgericht en proactief zijn. Maar wat hen vooral onderscheidt: ze kijken - net als wij - naar
wat er wél mogelijk is, in plaats van wat er niet kan.
 

Wil je een eigen medewerker aandragen voor het traineeship? Dat kan ook. Het is daarnaast
mogelijk om opleidingsdagen uit het traineeship afzonderlijk te boeken voor medewerkers
(tenzij het maximum aantal trainees bereikt is).

Voor wie?

Het eerstvolgende Privacy Excellence Traineeship start in oktober 2022 (aanmelden vóór 1
juli 2022), met maximaal 15 trainees. Zo is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht. 

Heb je vragen of wil je overleggen over de mogelijkheden? Neem contact op met Annechien
Sloots (annechien@privacycoaches.nl) of Angela van der Burg (angela@privacycoaches.nl).
 

Meer weten?

https://privacycoaches.nl/privacy-traineeship/

