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Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn, sinds 
25 mei 2018 hebben we te maken met een 
privacywetgeving 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 met de Quickscan.

Stappenplan

VoordelenOpzet van compliance
We kunnen ons goed voorstellen dat u opziet 
tegen het starten met privacybewust werken en 
compliance aan wetgeving. Het vraagt vaak om 
een specialistische blik en een vertaling van wet- 
en regelgeving naar uw eigen organisatie. Zeker 
wanneer privacyveilig werken nog niet hoog 
op de agenda heeft gestaan, of in de afgelopen 
periode vooral ad hoc is opgepakt kan het lastig 
zijn om een goed plan van aanpak op te stellen. 
Dankzij onze quickscan heeft u binnen één dag 
een helder overzicht van uw huidige stand van 
zaken én een basisplan van aanpak om mee aan 
de slag te gaan.

• AVG pragmatisch uitgelegd;

• Kan worden uitgebreid met een Quickscan 
informatiebeveiliging;

• Juist voor kleine organisaties;

• Een snelle start met beperkte impact op tijd 
en middelen;

• Een werkbaar plan van aanpak als uitkomst.  

De Quickscan bestaat uit 4 stappen.

Speciaal voor de kleinere organisaties met 
beperkte tijd en middelen hebben wij de 
quickscan ontwikkeld! Door middel van een 
documentatiecheck, een uitgebreid interview 
en onze eigen expertise weten we in een 
dag een beeld te schetsen van de stand van 
zaken met betrekking tot compliance binnen 
uw organisatie. In één dag onderzoek met als 
uitkomst een plan van aanpak dat u helpt om 
naar een informatieveilige organisatie toe te 
werken. Pragmatisch en in gewone mensentaal, 
zoals u van ons gewend bent. 


