
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, sinds 25 
mei 2018 hebben we te maken met een privacy 
wetgeving die voor heel Europa geldt: de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). In de AVG wordt het verantwoordelijk 
omgaan met persoonsgegevens geborgd. 
Deze wet is ook van toepassing op úw 
organisatie. Waar werknemers werken worden 
tenslotte persoonsgegevens verwerkt en 
ongetwijfeld heeft u meer persoonsgegevens in 
huis, bijvoorbeeld van klanten of stakeholders.

Nieuw met de AVG?  
Een snelle start dankzij de nulmeting

Opzet van compliance

Stappenplan

Voordelen

Start uw project met een nulmeting

Vroeger of later zult u dus met privacy aan de slag 
moeten. Maar waar te beginnen met zo’n ingewikkeld 
en veelomvattend onderwerp? Heeft u overzicht van alle 
persoonsgegevens die uw organisatie rijk is? We kunnen 
ons goed voorstellen dat u opziet tegen het starten met 
privacybewust werken en compliance aan wetgeving. Gun 
uzelf daarom een vliegende start met onze nulmeting AVG: 
een goed begin voor een privacybewuste organisatie.

Door middel van documentatiechecks, interviews en 
onze eigen expertise weten we in korte tijd een compleet 
beeld te schetsen en werken we meteen aan een basis 
bewustwording in de organisatie. Dankzij een uitgebreide 
en pragmatische rapportage met voldoende handvatten 
en uitleg en een plan van aanpak kunt u daarna zelf aan 
de slag met privacy binnen uw organisatie.

• AVG pragmatisch uitgelegd;

• Een compleet overzicht in mate van 
compliance;

• Uitgebreide rapportage met uitleg en 
handvatten;  

• Plan van aanpak om zelf mee aan de slag te 
gaan;

• Start basis bewustzijn dankzij onze methodiek.

De nulmeting bestaat uit 4 stappen.

Geef uw project een kickstart met een nulmeting privacy. 
Dankzij onze nulmeting heeft u een helder overzicht van 
de stand van zaken rondom de AVG binnen de organisatie. 
Ook geeft de nulmeting inzicht in de actiepunten die nog 
nodig zijn om voldoende compliant te worden aan de 
AVG. 
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