
Privacymanagement: controle 
en optimalisatie in 8 stappen
Breng uw privacy- en informatie-
beveiliging naar een hoger niveau

Hoe presteert uw organisatie op het gebied van privacybescherming 

en informatiebeveiliging? Waar kunt u nog verbeteren? Met deze 

toolbox controleert u hoe uw organisatie aan de eisen van de AVG 

voldoet, of de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen én hoe u 

uw privacymanagement naar een hoger plan kunt tillen.  

 

Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen: 

Download de interactieve checklist    p.2 

Bepaal uw privacymanagementniveau   p.3 

Maak duidelijke afspraken met verwerkers   p.3 

Maak afspraken over geheimhouding en toegang   p.5 

Controleer de inzet van de grondslag ‘toestemming’  p.6 

Bepaal of u een FG moet aanstellen   p.7 

Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht? p.9 

Minimaliseer de risico’s met passende maatregelen  p.10 

Ga voor meer praktische vakinformatie naar: 

rendement.nl

© 2019 Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden.

Zonder schriftelijke toestemming van Rendement Uitgeverij BV is het de gebruiker niet toegestaan deze tool te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met uitzondering van verveelvoudiging voor eigen gebruik. Voor de 

volledige bepalingen verwijzen wij u naar de uitgebreide disclaimer op: rendement.nl/disclaimer.
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Privacymanagement: controle en optimalisatie in 8 stappen
Deze toolbox is voor de organisaties die al enige tijd aan de slag zijn met de AVG, privacybescherming en 
informatiebeveiliging. U bent op het punt dat u regelmatig moet controleren hoe uw organisatie aan de eisen van de 
AVG voldoet, en of de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 

U begint het traject met de Privacymanagement Meter. Deze tool helpt u aan de hand van een groot aantal stellingen 
om te bepalen wat het niveau is van de privacy- en informatiebeveiliging binnen uw organisatie. De stellingen geven 
u een indruk van de onderwerpen waar uw organisatie meer aandacht aan kan (of moet) besteden. U ontvangt 
ook een samenvatting, waarin met één getal wordt uitgedrukt hoe goed uw organisatie presteert op het gebied van 
privacybescherming en informatiebeveiliging. Door deze checklist jaarlijks te gebruiken, brengt u ook eenvoudig alle 
ontwikkelingen op dit gebied in kaart. 

Om u verder te helpen, bevat deze toolbox een set van tools, artikelen en vraag & antwoorden om direct mee aan de 
slag te gaan. 

Stap 1  Download de interactieve checklist

Privacymanagement: controle en optimalisatie in 8 stappen

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond. 
Dit vinkje kunt u dus vast zetten. 

Opmerkingen

CHECKLIST

Moet u nog beginnen met het implementeren van de AVG?

Speciaal voor organisaties die (nog) weinig tot niets hebben gedaan aan de AVG is er een  
speciale toolbox ontwikkeld. Met de checklist Implementatie AVG ziet u snel welke document-
en u moet opstellen, en wat u nog moet regelen. Voor elk document dat u moet opstellen, 
vindt u een sjabloon in de toolbox. Bekijk de toolbox op Rendement Online. 

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/toolbox/privacymanagement-de-controle-en-optimalisatie-in-8-stappen.html
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Stap 2  Bepaal uw privacymanagementniveau

Privacymanagement Meter

Hoe presteert uw organisatie op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging? Welke 
aspecten van deze onderwerpen heeft u goed in de hand, en waar is verbetering wenselijk?  

Deze tool is het beginpunt van deze toolbox en helpt u om uw privacymanagement verder te ontwikkelen 
naar het door u zelf gewenste niveau.  Aan de hand van de antwoorden op een aantal stellingen kunt u 
met deze tool het niveau van uw organisatie op het gebied van privacy en beveiliging in één getal tussen 
de 1 en 5 uitdrukken. Daarnaast ontstaat een duidelijk beeld van uw privacymanagement op het gebied van 
mensen, middelen en management.

Opmerkingen

Stap 3  Maak duidelijke afspraken met verwerkers

Verwerker of niet?

Zolang bij een verwerking van persoonsgegevens maar één partij betrokken is, dan is het duidelijk wie de 
verantwoordelijkheid draagt. Als er echter meerdere partijen betrokken zijn, moet er duidelijkheid zijn over 
de eigenaar van de verantwoordelijkheid. In dit artikel leest u hoe het zit met dit ingewikkelde onderwerp.

Opmerkingen

CHECKLIST

ARTIKEL

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/privacymanagement-meter.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/verdiepingsartikel/richtlijnen-voor-het-vaststellen-van-de-verantwoordelijkheden-voor-gegevensbescherming.html
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Sluit met de juiste leveranciers een verwerkersovereenkomst af

Waarschijnlijk is er geen onderwerp van de AVG zo veel bediscussieerd en besproken als het onderwerp 
verwerker en verwerkingsverantwoordelijke. Hierbij zijn helaas veel foute aannames gemaakt en 
verwerkersovereenkomsten ten onrechte wel, of juist niet, opgesteld. Deze tool werpt licht op dit 
onderwerp en helpt u te bepalen of u een verwerkersovereenkomst (of een andere overeenkomst) moet 
afsluiten.

Opmerkingen

 Voorbeeld verwerkersovereenkomst

Is het eenmaal duidelijk dat er een verwerkersovereenkomst nodig is tussen twee partijen, dan moet er een 
correcte overeenkomst worden opgesteld. 

Deze tool biedt een overeenkomst die aan de eisen van de AVG voldoet en waarin u alleen nog de 
specifieke situatie hoeft op te nemen.

Opmerkingen

Toets uw verwerkersovereenkomst

Heeft u al een verwerkersovereenkomst gesloten, maar twijfelt u of deze wel voldoet aan de eisen van de 
AVG? Of biedt een andere partij u een overeenkomst aan, en moet u bepalen of u deze kunt tekenen? Dan 
kunt u deze tool gebruiken om de inhoud te controleren op de aanwezigheid van de verplichte elementen 
van de AVG.

Opmerkingen

STAPPENPLAN

OVEREENKOMST

CHECKLIST

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/sluit-met-de-juiste-leveranciers-een-verwerkersovereenkomst.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/voorbeeld-verwerkersovereenkomst-avg.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/toets-uw-verwerkersovereenkomst.html
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Controleer uw leveranciers bij de beveiliging van gegevens

Een leverancier is net als elke andere organisatie aan verandering onderhevig. De betrouwbaarheid kan 
natuurlijk in de loop van de tijd veranderen. Als uw leverancier een belangrijke rol speelt in de verwerking 
van persoonsgegevens onder uw verantwoordelijkheid, dan wilt u natuurlijk weten of de leverancier zich 
aan de afspraken houdt, en geen steken laat vallen in de beveiliging.

Deze tool kunt u gebruiken om minstens één keer per jaar te controleren of (in ieder geval) de belangrijke 
leveranciers nog steeds presteren op het gewenste niveau. Door de resultaten in een rapport te zetten, kunt 
u aantonen dat u regelmatig uw leveranciers controleert op naleving van de gemaakte afspraken.

Opmerkingen

Moeten we een verwerkersovereenkomst afsluiten met een 
deurwaarder?

Als een gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar informatie bij uw organisatie opvraagt ten behoeve 
van een loonbeslag, is het belangrijk dat u daarbij de AVG en de privacy van de werknemer niet vergeet. In 
deze Vraag & Antwoord leest u precies wat u moet doen. 

Opmerkingen

Stap 4  Maak afspraken over geheimhouding en toegang tot persoonsgegevens 

 Voorbeeld geheimhoudingsverklaring

In veel overeenkomsten wordt wel een clausule opgenomen dat informatie vertrouwelijk moet worden 
behandeld. Maar als deze clausule ontbreekt, dan is het verstandig om dit alsnog af te spreken. Dit geldt 
ook voor personen of organisaties waar het afsluiten van dergelijke overeenkomsten niet altijd voor de 
hand liggen, zoals een schoonmaakbedrijf of de verhuurder van kantoorruimte. Met deze tool kunt u 
eenvoudig een geheimhoudingsverklaring opstellen.

Opmerkingen

FORMULIER

V & A

OVEREENKOMST

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/controleer-uw-leveranciers-bij-de-beveiliging-van-gegevens.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/vraag-en-antwoord/moeten-we-een-verwerkersovereenkomst-afsluiten-met-een-deurwaarder
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/vraag-en-antwoord/moeten-we-een-verwerkersovereenkomst-afsluiten-met-een-deurwaarder
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/voorbeeld-geheimhoudingsverklaring.html
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Controleer de toegangsrechten

Bij een goede beveiliging hoort ook een goed toegangsrechtenbeheer. Iedereen mag alleen maar bij 
informatie die nodig is voor de werkzaamheden; in de AVG wordt dit als eis genoemd. 

In deze tool staan verschillende controles of toegangsrechten op een correcte manier zijn toegekend. De 
controles sluiten elkaar niet uit, maar kunnen het beste allemaal worden uitgevoerd.

Opmerkingen

Stap 5  Controleer de inzet van de grondslag ‘toestemming’ binnen uw organisatie

Werken met toestemming

Toestemming is één van de grondslagen op grond waarvan persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. 
Vaak wordt nog deze grondslag gegrepen, terwijl toestemming niet kan worden verkregen, maar ook vaak 
terwijl dit helemaal niet nodig is. In dit artikel leest u precies hoe het zit met deze grondslag en wanneer u 
deze kunt toepassen. 

Opmerkingen

 Is de toestemming geldig?

Toestemming is de laatste vluchtroute die pas ter beschikking komt als alle andere grondslagen niet aan de 
orde zijn. Omdat toestemming ook altijd weer ingetrokken kan worden, is het helemaal niet zo wenselijk 
om deze grondslag te gebruiken. 

Deze tool helpt u om de inzet van toestemming binnen uw organisatie te controleren.

Opmerkingen

FORMULIER

ARTIKEL

CHECKLIST

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/controleer-de-toegangsrechten.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/verdiepingsartikel/werken-met-toestemming.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/is-de-toestemming-geldig.html
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Controleer uw privacyverklaring

De privacyverklaring op de website wordt vaak gebruikt om te voldoen aan de artikel 13 en 14 van de AVG. 
Deze artikelen verlangen dat u transparant bent over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen uw 
organisatie. Een privacyverklaring op de website is niet verplicht, maar is wel een handige manier om aan 
deze artikelen van de AVG te voldoen. 

Deze tool helpt u om te controleren of u alle belangrijke elementen benoemt in uw privacyverklaring. Ook 
is er een extra bijlage om te controleren of u iets moet zeggen over de overdraagbaarheid van gegevens.

Opmerkingen

Voorbeeld privacyverklaring

Mocht u nog geen privacyverklaring hebben, dan kunt u deze tool gebruiken om dit snel in orde te maken. 
De belangrijkste elementen voor de artikelen 13 en 14 van de AVG worden hierin benoemd.

Opmerkingen

Stap 6 Bepaal of u een functionaris voor de gegevensbescherming moet aanstellen

Is een functionaris voor de gegevensbescherming verplicht?

Met de invoering van de AVG worden veel organisaties verplicht om een functionaris voor de 
gegevensbescherming (afgekort tot FG) aan te stellen. Deze persoon is een toezichthouder, die controleert 
of de organisatie zich houdt aan de privacyregels. 

Met deze Vraag & Antwoord kunt u controleren of u verplicht bent om een FG aan te stellen.

Opmerkingen

CHECKLIST

REGLEMENT

V & A

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/controleer-uw-privacyverklaring.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/voorbeeld-privacyverklaring.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/vraag-en-antwoord/is-een-functionaris-voor-de-gegevensbescherming-verplicht
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 Eisen en taken functionaris voor de gegevensbescherming

Een functionaris voor de gegevensbescherming krijgt vanuit de AVG een aantal taken opgelegd. Ook moet 
de FG aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Deze tool helpt u bij het vinden van de juiste persoon en het 
vaststellen van het juiste takenpakket.

Opmerkingen

Marktanalyse functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

Als u volgens de AVG verplicht bent een FG aan te stellen heeft u de keuze uit een interne of externe 
functionaris. Kiest u voor een externe functionaris, dan heeft u de keuze uit diverse aanbieders. Deze 
vergelijking laat een selectie zien die op verschillende onderdelen vergelijkt. Zo kiest u de juiste FG die bij 
uw organisatie past.  

Opmerkingen

Interne of externe functionaris voor de gegevensbescherming?

Om u te helpen bij uw keuze voor een interne of externe functionaris voor de gegevensbescherming, leest u 
in deze Vraag & Antwoord de voor- en nadelen.

Opmerkingen

CHECKLIST

VERGELIJKING

V & A

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/eisen-en-taken-functionaris-gegevensbescherming-fg.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/marktanalyse-functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/vraag-en-antwoord/interne-of-externe-functionaris-voor-de-gegevensbescherming
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 Valt het niet verlengen van contract onder benadelingsverbod FG?

Als werkgever mag u een functionaris voor de gegevensbescherming niet benadelen, bijvoorbeeld door 
hem te ontslaan. Maar hoe zit dat precies als u de arbeidsovereenkomst met de FG niet wilt verlengen? In 
deze  Vraag & Antwoord leest u hoe het zit. 

Opmerkingen

Stap 7  Is een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) verplicht? Voer dit onderzoek uit

Is een DPIA voor mijn organisatie verplicht?

De AVG verlangt dat een onderzoek naar de privacy risico’s wordt uitgevoerd bij nieuwe ontwikkelingen. 
Zo’n onderzoek wordt een Privacy Impact Assessment genoemd, ook wel afgekort tot PIA of DPIA. 

In deze Vraag & Antwoord leest u of voor een bepaalde situatie of een DPIA verplicht is of niet.

Opmerkingen

Wel of geen DPIA?

Ook met deze infographic kunt u bepalen of u een DPIA moet uitvoeren. Moet u minstens twee vinkjes 
zetten? Dan bent u verplicht een DPIA uit te voeren.

Opmerkingen

V & A

V & A

INFOGRAPHIC

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/vraag-en-antwoord/valt-het-niet-verlengen-van-contract-onder-benadelingsverbod-van-fg
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/vraag-en-antwoord/is-een-data-privacy-impact-assessment-dpia-verplicht
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/infographics/wel-of-geen-dpia-voor-de-avg.html
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Data Privacy Impact Assessment (DPIA) 

Als de uitvoering van een DPIA verplicht is, dan is het wel fijn als u geen overbodig werk doet. Deze tool 
zorgt er voor dat u precies voldoende beschrijft, zodat de DPIA voldoet aan de eisen. Het resultaat is een 
rapport, waar u ook echt iets aan hebt en waarmee u de privacy aspecten van een nieuwe ontwikkeling goed 
onder controle kunt houden.

Opmerkingen

Stap 8  Minimaliseer de risico’s met passende beveiligingsmaatregelen

 Uitgangspunten bij het treffen van beveiligingsmaatregelen

Eén van de verplichtingen in de AVG is het nemen van ‘passende technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen’. Maar welke dit zijn, moet u maar zelf uitvinden, daar wordt verder 
niets over gezegd. Om een beeld te schetsen van beveiligingsmaatregelen die gebruikelijk zijn bij 
informatiebeveiliging heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze 
uitgangspunten vindt u in deze tool. 

Opmerkingen

 Technische beveiligingsmaatregelen

Om de genoemde uitgangspunten voor informatiebeveiliging te concretiseren, kunt u de maatregelen die u 
neemt vastleggen. In deze tool vindt u een overzicht van allerlei technische maatregelen. U kunt deze tool 
gebruiken om te controleren of er nog maatregelen zijn die voor u van toepassing zijn. 

Opmerkingen

FORMULIER

STAPPENPLAN

CHECKLIST

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/data-privacy-impact-assessment-dpia.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/uitgangspunten-bij-het-treffen-van-beveiligingsmaatregelen.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/technische-beveiligingsmaatregelen.html
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Organisatorische beveiligingsmaatregelen

In deze tool vindt u een opsomming van een groot aantal organisatorische maatregelen voor de beveiliging 
van persoonsgegevens. De lijst is niet uitputtend. De AVG spreekt van het nemen van ‘passende technische 
en organisatorische beveiligingsmaatregelen’, maar noemt geen concrete maatregelen. Wat passend is, is 
voor elke organisatie weer anders.

Opmerkingen

 Sleutelfiguren

Een sleutelfiguur is een persoon, die een aspect van de informatiebeveiliging als het ware gijzelt: zonder 
deze persoon is een informatiebron niet meer toegankelijk, of valt de beveiliging juist in het water. 

Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging en privacybescherming is dit niet wenselijk, ook als de 
situatie onvermijdelijk is en iedereen er tevreden mee is. Een sleutelfiguur kan namelijk ook een risico 
betekenen, en dan met name bij het onverwacht wegvallen van deze persoon.

Deze tool helpt zo’n persoon te herkennen en biedt ook maatregelen om de afhankelijkheid te verkleinen.

Opmerkingen

Toch nog vragen?

Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over privacymanagement in uw 
organisatie, kunt u ze voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee gratis 
uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen 5 werkdagen een antwoord.  

CHECKLIST

STAPPENPLAN

U kunt ook uw leveranciers vragen welke van deze maatregelen zij hebben toegepast om per-
soonsgegevens te beveiligen. In een verwerkersovereenkomst kunt u ook maatregelen uit deze 
tools specifiek benoemen als eis voor de verwerkingen van persoonsgegevens die namens uw 
organisatie worden uitgevoerd.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/organisatorische-beveiligingsmaatregelen.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/sleutelfiguren-avg.html
http://rendement.nl/adviesdesk

	Text Field 57: 
	024: Off
	Text Field 56: 
	Text Field 108: 
	Text Field 1018: 
	027: Off
	Text Field 107: 
	045: Off
	Text Field 1017: 
	Text Field 1022: 
	Text Field 110: 
	Text Field 133: 
	046: Off
	Text Field 1021: 
	028: Off
	Text Field 109: 
	040: Off
	Text Field 1010: 
	Text Field 112: 
	Text Field 131: 
	Text Field 1024: 
	029: Off
	Text Field 111: 
	039: Off
	Text Field 1019: 
	047: Off
	Text Field 1023: 
	Text Field 132: 
	Text Field 134: 
	Text Field 1027: 
	041: Off
	Text Field 1020: 
	048: Off
	Text Field 1025: 
	049: Off
	Text Field 1026: 
	Text Field 135: 
	Text Field 136: 
	Text Field 137: 
	050: Off
	Text Field 1028: 
	051: Off
	Text Field 1029: 
	052: Off
	Text Field 1030: 
	Text Field 138: 
	Text Field 114: 
	Text Field 151: 
	053: Off
	Text Field 1031: 
	030: Off
	Text Field 113: 
	064: Off
	Text Field 1037: 
	Text Field 149: 
	Text Field 154: 
	Text Field 161: 
	061: Off
	Text Field 1035: 
	067: Off
	Text Field 1042: 
	072: Off
	Text Field 1049: 
	Text Field 155: 
	Text Field 162: 
	Text Field 163: 
	065: Off
	Text Field 1043: 
	073: Off
	Text Field 1050: 
	074: Off
	Text Field 1051: 
	Text Field 156: 
	Text Field 164: 
	077: Off
	Text Field 1044: 
	075: Off
	Text Field 1052: 
	070: Off


