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1 Een voor u specifieke aanpak 

Al ruim twee jaar zijn organisaties in de weer met de voorbereiding voor de AVG. Vele 
organisaties begeven zich daarmee op onbekend terrein en duiken het internet op om 
vervolgens te kiezen uit één van de vele stappenplannen. Een stappenplan waarmee u 
zogenaamd in no-time AVG compliant bent. Maar is dit stappenplan direct toepasbaar op uw 
organisatie? 
 
Het zijn vaak generieke plannen die u als unieke organisatie niet verder helpen. Daarom is het 
essentieel om te beginnen met uzelf de vraag te stellen: Wat is het gewenste compliance 
niveau? 
 
Na de voltooiing van een compliance scan heeft u een helder beeld van de huidige situatie en 
kunt u de te ondernemen stappen concreet in kaart brengen. Daarmee heeft u een effectieve 
aanpak die volledig gericht is op uw organisatie om AVG compliant te worden. 
 
Heeft u de AVG implementatie afgerond maar wilt u weten of u daadwerkelijk compliant bent 
met de nieuwe privacy wetgeving. Dan biedt de AVG compliance scan een bruikbaar handvat. 
 

2 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

In 1995 werden regels opgesteld voor bescherming van privacy op basis van de “EU-richtlijnen 
95/46”. In 2001 is de “Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)” hiervoor in plaats 
gekomen, waarvan in 2016 nadere richtlijnen zijn uitgewerkt inzake de meldplicht van 
datalekken (Wbp artikel 34a). 
 
In mei 2016 zijn op Europees niveau nieuwe privacyregels aangenomen via de 
“EU Verordening voor Gegevensbescherming 2016/679”. Na een implementatieperiode van 2 
jaar zijn deze nieuwe regels vanaf 25 mei 2018 geactiveerd ter vervanging van de Wbp. In 
Nederland is deze nieuwe wet bekend onder de naam “Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)”1. 
 

2.1 Noodzaak nieuwe wetgeving 

Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om de privacy te beschermen en daarmee te 
zorgen dat persoonsgegevens altijd op een adequate wijze zijn beschermd tegen 
ongeautoriseerde verwerking. Onder verwerken valt, volgens de definitie van de AVG, ook het 
inzien van gegevens. 
 
De AVG verplicht organisaties technische en organisatorische maatregelen te nemen om deze 
privacy te waarborgen. Deze maatregelen komen voort uit regels voor enerzijds “rechten voor 

                                                      
1 Internationale naamgeving is “General Data Protection Regulation (GDPR)” 
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betrokkene” en anderzijds “verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke en 
verwerker”. Dit geldt voor alle private en publieke organisaties die persoonsgegevens 
verwerken of aan wie de verwerking is uitbesteed. 
 

3 Praktische aanpak met nuttig resultaat 

2-Control is een organisatie met IT-auditors met specialisaties in compliance vraagstukken. 
Wij ondersteunen organisaties met de invoering van AVG en zorgen voor een begrijpelijke en 
voor de organisatie specifieke benadering. Wij streven hierbij altijd naar een pragmatische 
aanpak met snel en nuttig resultaat. 
 

4 AVG Compliance Scan 

4.1 Doelstelling 

Doelstelling van de 2-Control AVG compliance scan is u inzicht verschaffen in het compliance 
niveau van uw organisatie voor de AVG. Op basis van concrete bevindingen en aanbevelingen 
kunt u de scan gebruiken als nulmeting of als vertrekpunt voor de implementatie van AVG 
binnen uw organisatie. 
 
De scan is gericht op het vaststellen van te treffen maatregelen voor uw organisatie met 
betrekking tot: 

1. de rechten voor de betrokkene 
2. de verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker 

 
Belangrijk is dat u inzicht heeft in de verzamelingen met persoonsgegevens binnen uw 
organisatie. Mocht dit bij aanvang van de scan niet bekend zijn, dan kunnen wij u helpen deze 
inzichtelijk te maken. 

4.2 Aanpak en resultaat 

Een goede scan volgt uit onderstaande, beproefde aanpak: 
1. Interview(s) met relevante stakeholders, verantwoordelijk voor: 

a. Informatiebeveiligingsbeleid; 
b. Personeelsbeleid; 
c. Automatisering; 

2. Analyseren van: 
a. Persoonsgegevensverzamelingen; 
b. Automatiseringsomgeving;  
c. Documentatie; 

3. Interpretatie en analyse van bevindingen; 
4. Samenstellen van compliance status rapportage met aanbevelingen op het gebied 

van: 
a. Organisatie; 
b. Beleid (inclusief processen en procedures); 
c. Techniek; 

5. Bespreken van bevindingen en aanbevelingen. 
 

5 Ondersteuning 2-Control 

Wij helpen u graag om de AVG op de juiste manier te implementeren. De benodigde tijd voor 
een AVG compliance scan is sterk afhankelijk van de omvang van uw onderneming. Voor een 
gemiddelde MKB onderneming varieert onze inzet van 1 tot 3 dagen. 
 
Informeer voor de uitvoering van de AVG compliance scan via ons contactformulier. 
 

https://2-control.nl/nl/contact/?utm_source=pdf&utm_medium=document&utm_campaign=organic&utm_term=avg-compliance-scan-form

