
Partners in verbetering

De Avg en privacy
Het begin is gemaakt. Hoe nu verder?



Zijn we klaar?

De goede stappen die de afgelopen periode zijn 

gezet, zijn vaak pas het begin. Waar de nadruk 

heeft gelegen op de meest urgente punten zijn 

andere aspecten van de Avg vaak nog blijven liggen.

Daarnaast vraagt de Avg niet alleen om  

eenmalige acties, maar om structurele inbedding 

van privacy in de organisatie. Het gaat om het 

inrichten daarvan, maar ook om het telkens  

evalueren en verbeteren van de maatregelen.  

Het wordt daardoor een continu proces.

Wat moeten we nog doen?

Om als organisatie verder te kunnen groeien is 

het belangrijk te weten waar je staat en waar nog 

werk te doen is. Het gaat daarbij om overzicht 

over de gehele breedte van de Avg.

BMC geeft inzicht

BMC heeft een instrument ontwikkeld dat dit 

inzicht biedt. Het gaat om een set van ca. 50 orga-

nisatorische maatregelen op basis waarvan de 

organisatie “in control” komt op het gebied van 

privacy. Vanuit het kwaliteitsmanagement is zo’n 

set met maatregelen bekend als ‘management 

systeem’, vanuit de financiële discipline en door 

auditors wordt dit een ‘control framework’ 

genoemd.

Wat levert het op?

Het stelt bestuurders en management van de 

organisatie in staat om sturing te geven aan de 

verdere implementatie van de Avg in de werkwijze 

van medewerkers. De maatregelen zorgen er voor 

dat de lijnorganisatie kan aantonen dat zij voldoet 

aan de Avg. Daarnaast kan de FG van uw organi-

satie hierop steunen bij het toezicht. Ook kan  

het helpen bij de verantwoording naar toezicht-

houders en stakeholders.

Zelfevaluatie

De adviseurs van BMC helpen u met de evaluatie 

van de privacy-maatregelen in uw organisatie.  

Bij voorkeur doen we dat in een workshop, zodat 

de evaluatie het bewustzijn vergroot en de resul-

taten breed worden gedragen onder de mede-

werkers. Daarbij wordt zowel gekeken naar wat  

al geïmplementeerd is wat u nog te doen staat.

Assessment

Desgewenst kunnen de adviseurs van BMC een 

privacy-assessment uitvoeren waarbij de imple-

mentatie van de maatregelen wordt beoordeeld 

op basis van documentatie (‘evidence’) en een aan-

tal gesprekken. We bevelen een privacy-assess-

ment aan wanneer de zelfevaluatie aangeeft dat 

al veel maatregelen zijn ingevoerd.

Waar staan we?
In veel organisaties is de afgelopen maanden hard gewerkt 
aan privacy. De datum van 25 mei, waarop de Avg van kracht 
werd, is daarbij een belangrijke mijlpaal geweest.

U heeft inmiddels een Functionaris Gegevensbescherming 
(FG), er is een verwerkingenregister opgesteld, medewerkers 
zijn geïnformeerd en er is een aantal procedures opgesteld.



Rapportage

De resultaten van de zelfevaluatie of de  

privacy-assessment worden onder andere in een 

grafiek weergegeven. Op basis van de resultaten 

kunnen prioriteiten worden gesteld, zodat de 

grootste risico’s als eerste worden aangepakt.

De adviseurs vatten de resultaten samen in een 

overzichtelijk rapport dat zowel inzicht geeft op 

directieniveau als handvatten biedt voor de  

concrete implementatie.

Aanvullende ondersteuning

Bij de zelfevaluatie en het assessment gaat het 

voornamelijk om organisatorische maatregelen. 

Uiteraard kunnen de adviseurs van BMC  

aanvullend ook de verwerking van persoons- 

gegevens inhoudelijk beoordelen, bijvoorbeeld in 

kader van een Privacy Impact Assessment (PIA). 

Ook helpt BMC u graag bij het uitdragen van  

kennis en bewustwording onder uw medewerkers.

De maatregelen zorgen er voor dat de lijnorganisatie kan 
aantonen dat zij voldoet aan de Avg. 



Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl
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Meer informatie & contact

Meer weten of een afspraak voor een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact op via telefoonnummer 

(033) 496 52 00 of stuur een e-mail naar een van de gespecialiseerde adviseurs.

Ir. Julius Duijts CISSP CIPP/E

senior adviseur

julius.duijts@bmc.nl

Mr. Alex Commandeur

senior adviseur

alex.commandeur@bmc.nl

Drs. Willem de Vries

senior adviseur

willem.de.vries@bmc.nl


