
De ingang van de AVG op 25 mei 2018 vraagt vaak een omwenteling van de organisatie. Naast 
het uitvoeren van een privacy project om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen uit de AVG 
vraagt de wetgeving ook om een andere, privacy bewuste werkwijze door alle medewerkers van 
uw organisatie. De vertaling van wet naar praktijk kan een grote uitdaging zijn en hoe vind u de 
juiste mensen met de juiste expertise om deze veranderingen in beweging te zetten en om mate 
van compliance te onderhouden? 

Ondersteuning nodig bij 
privacybewust werken?

Expertise dichtbij

VoordelenVerschillende expertises, afgestemd 
op uw behoeften

‘Voordoen, samen doen, zelf doen’: dat is ons adagium. 
We begrijpen heel goed dat starten met compliance 
ingewikkeld is en om expertise vraagt en daarom bieden 
wij ondersteuning op alle niveaus. Onze privacy experts 
helpen uw organisatie vooruit, of u op zoek bent naar een 
opzet van AVG compliance, onderhoud van uw programma 
of een functionaris voor de gegevensbescherming. 

Wij ondersteunen u zoals u van ons gewend bent: 
pragmatisch, afgestemd op uw behoefte, en in normale 
mensentaal. Hierbij vinden we het belangrijk onze kennis 
duurzaam over te dragen aan uw organisatie, zodat u 
uiteindelijk zelf uw programma kunt onderhouden.

Op het gebied van privacy bieden wij drie verschillende 
expertises om uw organisatie zo goed mogelijk te 
ondersteunen: Privacy Expert, Privacy Officer en een 
Functionaris Gegevensbescherming. Hieronder zijn de 
kenmerken per expertise uiteen gezet.

• Expertise afgestemd op uw behoefte;

• Pragmatisch en begrijpelijk;

• Privacy ontzorgt.
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Privacy Expert
• Tijdelijk karakter;
• Projectmatige inzet; 
• Vooraf vastgestelde 

werkzaamheden (uitvoerend);
• Geen verantwoordelijkheid 

binnen organisatie;
• Adviseert gevraagd en 

ongevraagd.

Inzet: op afspraak

Privacy Officer
• Interim karakter;
• Verantwoordelijkheid binnen 

organisatie; 
• Pakt proactief taken op binnen 

een organisatie (uitvoerend);
• Adviseert gevraagd en 

ongevraagd.
• Kwartiermaker privacy binnen 

organisatie.

Inzet: startend bij 1 dag in de week

Functionaris Gegevensbescherming
• Control karakter;
• Verlengde arm AP; 
• Signaleert en adviseert, voert 

niet uit;
• Onafhankelijke positie van 

organisatie;

• Kennis van de branche.

Inzet: Min. 4 uur per week


