
Weet u dat bedrijven en instellingen zelden rekening houden met privacy en security tijdens het modelleren van hun

processen en daarmee hun veiligheid en winstgevendheid in gevaar brengen?

Met de training Privacy en Security in modelleren ontdekt u risico’s waaraan uw organisatie dagelijks bloot gesteld

wordt. U krijgt de middelen aangereikt waarmee u veilige en gestructureerde processen kunt modelleren, uw

procesontwerp kunt versterken en risico’s beperken. Na de training Privacy en Security in Modelleren gaat u

gegarandeerd uw procesontwerp professioneler en veiliger benaderen.

Tijdens de training leert u een methode en technieken toe te passen om uw procesmodellen te verbeteren. U gaat

kritischer kijken naar bedrijfsprocessen en effectiever onderhandelen met verschillende belanghebbenden. De cursus

Privacy en Security in modelleren met BPMN vindt plaats in een inspirerende omgeving waarin theorie, oefening en

onderlinge interactie op natuurlijke wijze afgewisseld worden.

P R A K T I S C H E  I N F O R M A T I E

Duur: 2 dagen

Taal: Nederlands of Engels

Locatie: Rijswijk, Rotterdam,

Den Haag, of bij u op locatie

(in Nederland, België of Duitsland)

Inclusief: Uitgebreide lunch,

drankjes, materialen en gebruik van

laptop.

Certificaat: U ontvangt na afloop

een certificaat van deelname

Voorkennis: Enige basis kennis

van BPMN is wenselijk.

D O C E N T

Uw docent is expert op het gebied

van procesontwerp en heeft

daarnaast een jarenlange ervaring

op het gebied van

informatiebeveiliging en privacy.

D O E L G R O E P

 Informatieprofessionals

 Business Analisten

 Information Officers (CIO)

 Informatie Architecten (IA)

 Kwaliteitsmanagers

 Human Resource

Managers (HRM)

 en iedereen die op zoek is

naar effectieve manieren

om privacy en security

concreet te maken in hun

organisatie.

Privacy en Security in modelleren met BPMN 2
Leer hoe u informatiebeveiliging en privacy kunt integreren in uw procesontwerp

O ND ERWE RP EN

 Informatiebeveiliging (ISO 27003:2013) en privacy in

relatie tot BPM

 Belang van privacy en security in het modelleren van

bedrijfsprocessen

 Fundamenten van Business Process Model and

Notation (BPMN)

 Optioneel: opfrissen kennis BPMN 2 symbolen en

procesmodellen.

 Voorwaarden voor goede en veilige procesmodellen

 Herkennen en voorkomen van risico’s binnen

procesmodellen

 Privacy en security bij procesontwerp / BPMN

 Gestructureerd en veilig modelleren met BPMN

 Gelaagdheid in modellen t.b.v. veiligheid

 Security extensie op BPMN

M AA TWE RK

Intermedio biedt maatwerk cursussen: van aangepaste leerdoelen tot uitwerking van bedrijfsspecifieke cases. Neem

contact op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken!

www.intermedio.eu

070 - 336.18.02

Welkom in onze inspirerende leeromgeving!


