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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

De basisbeginselen van de AVG p.3

Breng in kaart waar u staat en wat u nog moet doen p.3

Creëer overzicht voor gegevensverwerkingen p.4

Breng de risico’s in kaart p.5

Stel een privacybeleid omtrent datalekken op p.6

Zorg dat processen omtrent uw personeel en privacybescherming 

geregeld zijn p.6

Krijg grip op leveranciers die in aanraking komen met 

persoonsgegevens p.7

Speciaal voor de organisaties die nog weinig hebben gedaan met de 

regels van de Algemene verordening gegevensbescherming –  die 

al sinds mei 2018 van kracht is – is er de toolbox Implementatie 

AVG. Met deze checklist en de hulpmiddelen die hierin worden 

aangedragen, ziet u snel welke documenten u moet opstellen, en 

wat u nog moet regelen.  
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https://www.rendement.nl
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In 8 stappen de implementatie van de AVG op orde

Sinds begin 2018 staan privacy en de AVG op de agenda van veel organisaties in Nederland. Er is veel over geschreven, 
er zijn talloze cursussen en trainingen gegeven, maar toch blijven veel mensen met vragen zitten. Bovendien is niet 
overal de AVG goed ingericht, en ook zijn er nog steeds organisaties die onvoldoende tijd hebben besteed aan de AVG. 

Informatie is het nieuwe goud

Voor veel bedrijven en organisaties lijkt de AVG de zoveelste lastenverzwaring te zijn. Maar de AVG biedt ook veel 
goeds. Eenmaal goed ingeregeld in een organisatie zorgt de AVG ervoor dat de organisatie goed overzicht heeft van de 
informatiestromen. Ook het bestuur moet meer betrokkenheid hebben bij het beschermen van de informatiestromen. 
En dat is erg positief. Want informatie is tegenwoordig van veel waarde. 

Stelt u zichzelf eens de volgende vragen:

• Hoeveel kost het als een server met vitale informatie uitvalt? 
• Wat zijn de kosten als er één computer volledig uitvalt? 
• Welke betekenis speelt vertrouwen in mijn organisatie voor mijn business?

De waarde van informatie en onze afhankelijkheid ervan blijkt onmiddellijk op het moment dat hardware uitvalt, of 
als een hacker gijzelingssoftware het systeem in weet te krijgen. Een hack levert al snel een schadepost op van ruim 
€ 60.000, ook bij kleinere mkb-organisaties. 

Maar ook gezichtsverlies, het verlies van het vertrouwen in de organisatie, kan een zware klap toebrengen aan een 
bedrijf. Aandelenkoersen kunnen kelderen, maar ook dichter bij de basis, verlies van klanten kan het resultaat zijn 
wanneer de beveiliging van persoonsgegevens onvoldoende blijkt te zijn.

De AVG stimuleert indirect om een business case op te stellen. Hoe veel is het vertrouwen in mijn organisatie waard? 
Hoeveel wil ik investeren om het risico op uitval van systemen te verkleinen? 

De AVG-toolboxen van Rendement Online helpen u om de juiste keuzes te maken, de juiste structuur aan te brengen 
en uw informatie op de juiste manier te beschermen. Deze toolbox neemt u aan de hand middels een checklist. U ziet 
snel welke documenten u moet opstellen en wat u nog moet regelen. Voor elk document dat u moet opstellen, vindt 
u een sjabloon in de toolbox. 

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST De AVG implementeren in 8 stappen 

Speciaal voor de organisaties die og niet met de AVG aan de slag zijn gegaan, is de toolbox AVG 
implementeren ontwikkeld. Hierin vindt u alle hulpmiddelen die u nodig heeft voor het implementeren 
van de AVG. De eerste checklist heeft u nu voor u, waar alle onderdelen van de toolbox zijn benoemd. U 
kunt de status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft 
afgerond.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/wosmedia/26433.pdf


3

Stap 2 De basisbeginselen van de AVG

 ARTIKEL Van WBP naar AV

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Deze verordening 
heeft grote impact op uw organisatie. Bent u gewapend tegen de risico’s? In dit artikel leest u de 
basisbeginselen van de nieuwe privacywet, zodat u goed geinformeerd met de implementatie kunt starten.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Persoonsgegevens volgens de AVG

Persoonsgegevens zijn ruim gedefinieerd: ze moeten unieke informatie bevatten, op zichzelf dan wel in 
combinatie met elkaar. Wat voor persoonsgegevens zijn er? Bekijk deze visuele weergave.

Opmerkingen

Stap 3 Breng in kaart waar u staat en wat u nog moet doen

 CHECKLIST Checklist Implementatie AVG

Met de introductie van de AVG zijn de onderwerpen privacybescherming en informatiebeveiliging definitief 
onderdeel geworden van de verplichtingen voor een ondernemer. Dat niet iedereen hier direct blij mee zou 
zijn, was niet de verwachting. Maar dat de wereld er een stukje veiliger mee wordt op termijn, dat is zeker. 
Deze checklist neemt u mee aan de hand van een aantal vragen op de route van het implementeren van de 
belangrijkste onderwerpen van de AVG.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/verdiepingsartikel/van-wbp-naar-avg.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/infographics/persoonsgegevens-volgens-de-avg.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/checklist-implementatie-avg.html
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Stap 4 Creëer overzicht voor gegevensverwerkingen

 REGLEMENT Stakeholders en hun eisen

Dit document helpt u om overzicht te krijgen van alle partijen en zaken die van invloed zijn op uw 
organisatie in het algemeen en de bescherming van privacy in het bijzonder. U onderzoekt ook welke eisen 
diverse partijen stellen aan deze bescherming. Door dit overzicht te maken bent u beter in staat om keuzes 
te maken bij het bepalen wat er moet gebeuren op het gebied van privacybescherming.

Welke factoren zijn van invloed?
Voor een goed privacymanagement is het belangrijk dat u weet welke factoren invloed hebben 
op uw organisatie. Pas wanneer u weet welke eisen een andere partij stelt aan uw manier van 
werken met persoonsgegevens, kunt u ook controleren of u aan deze eisen voldoet. Omge-
keerd geldt hetzelfde: bij welke partijen stelt úw organisatie eisen, en hoe kunt u controleren of 
aan deze eisen wordt voldaan?

Opmerkingen

 REGLEMENT Beleid Privacy en Informatiebeveiliging

Met een beleid voor privacybescherming en informatiebeveiliging kunt u uw organisatie duidelijk maken 
welke waarden en normen belangrijk zijn binnen uw organisatie. Het schept de kaders waarbinnen iedereen 
zijn of haar werk kan doen, en het geeft richting aan nieuwe ontwikkelingen. Deze tool helpt u bij het snel 
en eenvoudig opstellen van zo’n beleidsdocument.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/stakeholders-en-hun-eisen.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/beleid-privacy-en-informatiebeveiliging.html
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 FORMuLIER Verwerkingsregister

De AVG verlangt dat organisaties een overzicht maken van alle verwerkingen van persoonsgegevens 
binnen de organisatie. Dit register helpt de toezichthoudende autoriteit op het moment dat deze inzicht wil 
hebben in de verwerkingsactiviteiten. Deze tool helpt u snel een eenvoudig maar doeltreffend register op te 
zetten. Voor een aantal veelvoorkomende verwerkingen zijn voorbeelden ingevuld, zodat u direct zelf aan 
de slag kunt.

Opmerkingen

Stap 5 Breng de risico’s in kaart

 ARTIKEL Risicoanalyse privacybescherming en informatiebeveiliging

De basis voor privacybescherming en informatiebeveiliging is het analyseren en beheersen van risico’s. 
Zonder risico’s zouden er geen maatregelen voor bescherming nodig zijn. Helaas is het maar al te waar 
dat zelfs zelfstandigen grote risico’s lopen. Elke organisatie, groot of klein, moet weten welke risico’s er 
bestaan, hoe groot de risico’s zijn, en vervolgens de juiste stappen ondernemen om de risico’s zo goed 
mogelijk in de hand te houden. Dit artikel is een inleiding op het onderwerp, zodat u goed begrijpt wat nu 
eigenlijk een risico is.

Opmerkingen

 FORMuLIER Maak een risicoanalyse voor uw organisatie

Informatiebeveiliging is een onderwerp dat op basis van risico’s wordt aangepakt. Er hoeven geen 
maatregelen genomen te worden voor een situatie die nooit zal voorkomen, of die geen enkel negatief 
effect kunnen hebben. Omgekeerd moeten juist wel maatregelen genomen worden als het waarschijnlijk 
is dat een ongunstige situatie zich op afzienbare tijd kan voordoen. Met een risico-analyse brengt u 
eenvoudig de risico’s in kaart, en weet u waar u uw energie in moet steken.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/verwerkingsregister.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/verdiepingsartikel/risicoanalyse-privacybescherming-en-informatiebeveiliging.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/risicoanalyse.html
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Opmerkingen

Stap 6 Stel een privacybeleid omtrent datalekken op

 REGLEMENT Datalekprocedure

Niemand wil het, maar het gaat soms toch fout: er ontstaat een datalek. Met een datalekprocedure bent u 
beter voorbereid op de hectische situatie die hierdoor kan ontstaan. U zorgt ervoor dat u het datalek snel 
en efficiënt onderzoekt, en op de juiste wijze documenteert en meldt bij de juiste personen of instanties. 
Ook verkleint u de kans op herhaling. Deze tool helpt u bij het opstellen van zo’n procedure.

Opmerkingen

 FORMuLIER Incidentenbeheer

De AVG verplicht organisaties om documentatie bij te houden van alle datalekken die hebben 
plaatsgevonden. In het sjabloon Incidentenbeheer kunt u gemakkelijk van elk datalek alle verplichte 
informatie registreren. Het ingevulde document van Incidentenbeheer kan door de Autoriteit 
Persoonsgegevens worden opgevraagd. U bent in dat geval verplicht inzage te verlenen in dit document. 

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/procedure-datalek-en-beveiligingslek.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/incidentenbeheer.html
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Stap 7 Zorg dat processen omtrent uw personeel en privacybescherming geregeld zijn

 CHECKLIST Privacy bij indiensttreding

Bij personeel dat in dienst komt, is het verstandig om het onderwerp informatiebeveiliging in te bouwen in 
de procedures. U kunt bij nieuw personeel controleren of het nieuwe personeelslid een sleutel krijgt voor 
het pand, welke inloggegevens de nieuwe werknemer ontvangt, en of er referenties zijn gecheckt voordat 
het contract is getekend. Deze tool biedt u een checklist voor nieuwe werknemers.

Opmerkingen

 CHECKLIST Privacy bij uitdiensttreding

Bij personeel dat uit dienst gaat, is het verstandig om het onderwerp informatiebeveiliging in te bouwen in 
de procedures. Zo moet u controleren of de sleutel is teruggegeven, of inloggegevens zijn uitgeschakeld, 
enzovoorts. Deze tool biedt u een checklist voor vertrekkende werknemers.

Opmerkingen

 FORMuLIER Functietoegangsmatrix

Met een functietoegangsmatrix maakt u inzichtelijk welke functie of rol toegang heeft tot welke systemen 
of informatie. Hierdoor is het makkelijker om nieuwe toegang te verlenen, maar ook om te controleren of 
toegang op het juiste niveau is verstrekt. Deze tool is een opzet voor uw eigen functietoegangsmatrix.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/privacy-bij-indiensttreding.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/privacy-bij-uitdiensttreding.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/functietoegangsmatrix.html
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Stap 8 Krijg grip op leveranciers die in aanraking komen met persoonsgegevens

 FORMuLIER Overzicht leveranciers

Een goed overzicht van uw leveranciers helpt u om te controleren of er aanvullende eisen moeten worden 
gesteld op het gebied van informatiebeveiliging. Is er een verwerkersovereenkomst noodzakelijk, en zo ja, 
is deze ook al getekend? Verwerkt de leverancier persoonsgegevens namens u, en blijven de gegevens dan 
wel binnen de Europese Unie? Deze tool helpt u om dit overzicht op te stellen.

Opmerkingen

Privacybescherming naar een hoger niveau
Als u al deze onderdelen afgevinkt heeft, weet u zeker dat u alle vereiste documentatie op orde 
heeft. Om uw AVG-beleid te blijven aanscherpen en controleren, vindt u op Rendement Online 
de toolbox Privacymanagement, boordevol handige hulpmiddelen.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/tools/overzicht-leveranciers.html
https://www.rendement.nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/toolbox/privacymanagement-de-controle-en-optimalisatie-in-8-stappen.html
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