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AVG propositie SKA 
Overzicht 
 
1. Uitvoeren assessments 

a. quick privacy scan AVG compliance 
b. nulmeting AVG-volwassenheid 
c. Data Privacy Impact Assessment (DPIA) 
d. risicoanalyse informatieveiligheid en privacybescherming 
e. dataclassificatie 

2. Adviseren ten aanzien van:  
a. risicomanagement privacybescherming ten aanzien van leveranciers 
b. verwerkersovereenkomsten 
c. inrichting functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

3. Opzetten en inrichten 
a. AVG Compliance Project 
b. verwerkingsregister 
c. privacy governance 
d. privacyverklaring 
e. procedure meldplicht datalekken 
f. bewustwordingscampagne en communicatie 
g. privacy- en informatiebeveiligingsbeleid 
h. privacy- en informatiebeveiligingsplan 

4. Voorlichten, trainen en coachen 
a. uitvoeren bewustwordingscampagne en communicatie 
b. geven trainingen en presentaties over AVG, privacy en informatiebeveiliging 
c. coachen (aankomend) Functionaris Gegevensbescherming 

5. Vervullen (tijdelijke) functies en rollen  
a. Functionaris Gegevensbescherming 
b. operational risk manager 
c. information security officer. 

 

Uitwerking 
 

1. Uitvoeren assessments 
a. quick privacy scan AVG compliance 

In een quick scan brengen wij snel en bedrijfsbreed in kaart waar uw belangrijkste risico’s op het 
gebied van privacybescherming liggen. We houden daarbij rekening met de huidige situatie en de 
eisen die de AVG aan specifiek uw organisatie stelt. Op basis van de uitkomsten van een globale 
risicoanalyse adviseren wij u over de maatregelen die u moet nemen. 

 
b. nulmeting AVG-volwassenheid 

In een nulmeting bepalen wij aan de hand van gestandaardiseerde analysetools wat de volwassen-
heid is van uw organisatie ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. U bepaalt welk 
volwassenheidsniveau u in de loop van 2018 bereikt wil hebben Wij voeren een complete gap-ana-
lyse uit en ontwikkelen samen met u een stappenplan om compliant te zijn aan de nieuwe wetge-
ving. Dat is al een eerste resultaat waarmee u richting de Autoriteit Persoonsgegevens aan kunt 
tonen dat u op weg bent om ten aanzien van privacybescherming ‘in control’ te zijn. 
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c. Data Privacy Impact Analysis (DPIA) 
Op basis van de AVG bepalen wij in overleg met u of een DPIA nodig is. Een DPIA is een uitgebreid 
onderzoek om privacy-risico’s in kaart te brengen en deze zo veel mogelijk weg te nemen. In de 
AVG wordt het de gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd. Als uw organisatie gevoe-
lige, risicovolle persoonsgegevens verwerkt dient u voorafgaand aan die verwerking een DPIA uit te 
voeren en de resultaten daarvan te hebben geïmplementeerd. 

 
d. risicoanalyse informatieveiligheid en privacybescherming 

Wanneer u dat nodig acht voeren wij professionele risicoanalyses uit op het gebied van informatie-
veiligheid en privacybescherming. De reikwijdte en diepgang bepalen wij in overleg met u. 

 
e. dataclassificatie 

Een bijzondere vorm van risicoanalyse is de uitvoering van een dataclassificatie. Een dataclassifi-
catie geeft inzicht in de vereiste mate van betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van 
uw gegevens. Tevens maakt de dataclassificatie helder waar u risico’s ten aanzien van informatie-
veiligheid loopt en waar dat wel meevalt. 
Wij doen dataclassificaties in de regel voor alleen de kritische informatiesystemen en gegevens-
verzamelingen. 

 
 

2. Adviseren ten aanzien van:  
a. risicomanagement privacybescherming ten aanzien van leveranciers 

Uit risicoanalyses en dataclassificaties komen aanwijzingen waar u risico’s loopt met betrekking 
tot de diensten van uw leveranciers. Vooral de diensten op het gebied van gegevensverwerking 
vragen uw speciale aandacht. Met een gerichte risicoanalyse brengen wij voor u in kaart waar u 
op moet letten in de relatie en afspraken met uw leveranciers. 

 
b. verwerkersovereenkomsten 

In de verwerkersovereenkomst maakt u specifieke afspraken met uw leveranciers over de omgang 
met persoonsgegevens.  
De AVG stelt specifieke eisen aan verwerkersovereenkomsten. Wij gaan voor u na of de overeen-
komsten die u heeft met uw leveranciers daaraan voldoen. 

 
c. inrichting functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

Een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), is een onafhankelijke functionaris binnen (of 
buiten) de organisatie die u adviseert en rapporteert over naleving van de AVG. Deze functie is 
verplicht wanneer u op grote schaal gevoelige persoonsgegevens zoals financiële of gezondheids-
gegevens verwerkt.  
Wij adviseren u over de noodzaak voor de aanstelling van een FG en over de organisatorische 
vorm die u daaraan kan geven. 

 
 

3. Opzetten en inrichten 
a. AVG Compliance Project 

SKA heeft veel ervaring met het omgaan met gevoelige informatie, zoals persoonsgegevens. Bij 
gemeenten, pensioenuitvoerders en zorgorganisaties hebben wij AVG compliance projecten opge-
zet en geleid. Wij volgend daarin een beproefd stappenplan en met een heldere tijdsplanning die 
ervoor zorgt dat de organisatie op tijd op het niveau komt waar ze wil zijn. 
Dat kunnen wij ook voor u doen: succes verzekerd! 
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b. verwerkingsregister 

De AVG schrijft voor dat organisaties die omgaan met persoonsgegevens moeten voldoen aan een 
documentatieplicht door middel van onder meer een register van verwerkingen. Dat geldt voor 
bijna alle organisatie. In dit register moet onder andere staan welke persoonsgegevens uw organi-
satie verwerkt, voor welke doeleinden, en hoe deze gegevens beveiligd worden.  
Als betrokken personen u vragen hun gegevens te corrigeren of te verwijderen kunt u dit register 
hiervoor nodig hebben. U moet deze verzoeken ook doorgeven aan de organisaties waarmee u de 
persoonsgegevens hebt gedeeld. Tevens dient u dit register te overleggen aan de Autoriteit Per-
soonsgegevens als die daarom vraagt. 
Wij kunnen u helpen met het aanleggen van een register van verwerkingen en de implementatie 
van procedures om deze actueel te houden.  

 
c. privacy governance 

Bestuurders, managers en beleidsmakers binnen uw pensioenfonds zullen de gevolgen van de 
AVG moeten inschatten en zo nodig de juiste maatregelen treffen. De implementatie kan op alle 
niveaus grote gevolgen hebben voor de werkzaamheden, middelen en de structuren binnen uw 
organisatie. 
De belangrijkste verantwoordelijkheden van het bestuur betreffen het zekerstellen van adequaat 
risicomanagement, de compliancy aan de AVG, de optimale inzet van middelen en transparantie 
naar alle stakeholders bij de organisatie. Het management van de organisatie is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het privcay- en informatiebeveiligingsbeleid. 
Op al deze terreinen voelen wij ons thuis en kunnen uw met raad en daad bijstaan. 

 
d. privacyverklaring 

In een privacyverklaring legt u in eenvoudige taal precies en volledig uit wat u doet met persoons-
gegevens en waarom u dat doet. U wijst daarin betrokkenen op hun rechten, zoals het recht op 
inzage, aanpassing en vernietiging. De privacyverklaring of een verwijzing naar de privacyverkla-
ring moet eenvoudig te vinden zijn, op de plek waar u om persoonsgegevens vraagt.  
Wij helpen u desgewenst met het vakkundig opstellen van een privacyverklaring. 

 
e. procedure meldplicht datalekken 

Volgens de huidige privacywet hoeft u alleen datalekken bij te houden wanneer u ze ook moet 
melden aan de toezichthouder (de AP). De AVG verplicht u om alle datalekken intern te documen-
teren, óók datalekken die niet te hoeven worden gemeld.  
Wij herijken samen met u uw procedures voor het vastleggen en melden van datalekken. U kun-
nen wij betrouwbare audits op de procedure voor u uitvoeren. 

 
f. bewustwordingscampagne en communicatie 

U moet ervoor zorgen dat iedereen in uw organisatie bekend is met de nieuwe privacyregels.  
Wij meten het kennisniveau van uw medewerkers en ontwikkelen bewustwordingsprogramma’s. 
Op basis van onze ervaring kunnen wij u adviseren over communicatieplannen, communicatieac-
ties en bewustwordingscampagnes. 

 
g. privacy- en informatiebeveiligingsbeleid 

Hoe gaat u voldoen aan de AVG? Hoe wilt u dat in uw organisatie wordt omgegaan met privacy-
risico’s? Welke maatregelen moeten genomen worden op het gebied van informatiebeveiliging? 
Wat is de beste aanpak? Wie gaat wat doen en welke middelen worden ter beschikking gesteld? 
De meeste organisaties beantwoorden deze vragen in een informatiebeveiligings- en privacybe-
leid.  
Op basis van een jarenlange ervaring kunnen wij u helpen met het opstellen daarvan.  
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h. privacy- en informatiebeveiligingsplan 

Voor de uitvoering van het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid kan een goed plan houvast 
bieden. 
Wij hebben veel van dit soort plannen gemaakt en geïmplementeerd en kunnen u daar dus prima 
bij ondersteunen. 
 
 

4. Voorlichten, trainen en coachen 
a. uitvoeren bewustwordingscampagne en communicatie 

Bewustwordingscampagnes bestaan vooral uit het geven van voorlichting. Dat kan op veel manie-
ren worden gedaan. Belangrijk is dat het de aandacht krijgt van uw medewerkers. Daarom moet 
de voorlichting aansluiten bij de cultuur van de organisatie en tegelijkertijd voldoende attentie-
waarde hebben. 
Wij begeleiden graag uw bewustwordingscampagne en implementeren desgewenst e-learning op 
dit gebied. 

 
b. geven trainingen en presentaties over AVG, privacy en informatiebeveiliging 

Voor uw management kan het zinvol zijn in enkele korte presentaties aandacht te vragen voor de 
privacybescherming en uit te leggen welke stappen gezet moeten worden. Voor sleutelfunctiona-
rissen op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging is dat wellicht niet vol-
doende. Voor hen hebben wij trainingen ontwikkeld die wij bij u op maat kunnen maken en ge-
ven. 
Onze consultants geven regelmatig presentaties en trainingen op het gebied van privacy en infor-
matiebeveiliging. 

 
c. coachen (aankomend) Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

Als u een FG uit eigen gelederen aanstelt zal hij of zij daarvoor opgeleid moeten zijn. Een opleiding 
is een goed begin, maar vaak niet voldoende. Op de FG komen allerlei vragen af die alleen vanuit 
ervaring beantwoord kunnen worden. 
Wij kunnen uw FG gericht coachen en met raad en daad bijstaan. 
 

 

5. Vervullen (tijdelijke) functies en rollen  
Heeft u een tijdelijke invulling nodig van de functie van FG, operational risk manager of information secu-
rity officer? Wij hebben de consultants met de juiste expertise in huis en die helpen u graag. 

 

SKA voert ook snel en vakkundig assessments uit op het gebied van NEN-7510, NEN-7512 en de ISO 

27000-serie. 

 


