
 

 

 

  

 

 

Privacy Maturity 
Quick Scan  
Hoe AVG-compliant is uw 
organisatie? 



 

 

 

 

  

AVG en 
Privacy Governance 

 

Organisaties investeerden het afgelopen jaar veel tijd, moeite en 
middelen in het bedenken en implementeren van maatregelen om te 

voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Veel organisaties vragen zich nu echter af: ‘Waar staat mijn organisatie? 

Zijn de genomen maatregelen voldoende? Zijn we “klaar”?’ 

Het invoeren van de benodigde privacy- en gegevensbeschermingsmaatregelen 
ging niet zonder slag of stoot. Veel organisaties zien nu in dat de AVG diepgaande 

gevolgen heeft. De AVG is niet tijdelijk. De in de AVG vermelde beginselen vormen 
de nieuwe norm met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Om aan 

deze norm te voldoen is vaak een radicaal andere aanpak vereist, die op 
bestuursniveau doorgevoerd dient te worden. Met een goed opgestelde “privacy 
governance structuur” zorgt u voor een duurzame aanleg van deze veranderingen. 

Daarnaast toont u ermee aan dat uw organisatie de regels van de AVG naleeft. De 
komst van alomvattende wetgeving zoals de AVG was reeds langere tijd bekend. 

Waarom hebben organisaties dan zoveel moeilijkheden met implementatie?  

Het antwoord op deze vraag is voor een groot deel te vinden in onbegrip voor de 
veranderingen die de nieuwe wetgeving teweeg zou brengen. Dit zorgde voor 

conflicterende opvattingen en grotendeels ongestructureerde aanpakken binnen 

organisaties.  

Inmiddels zijn de meeste implementatieprojecten afgerond en ‘de lijn’ heeft de 
privacy werkzaamheden al dan niet overgenomen. Veel organisaties ontdekken nu 
dat het AVG-implementatieproject en verrichte werkzaamheden opgevolgd moeten 

worden, maar lopen vaak tegen problemen aan bij de uitwerking hiervan. De 

vragen die nu veel worden gesteld zijn:  

• Hoe succesvol is ons implementatieproject geweest? 

• Waar liggen nu onze prioriteiten? 

• Hoe zorgen we dat we verrichte werzaamheden in stand houden en missende 
werkzaamheden uitvoeren?  

 
De meeste van dit soort vragen kunnen opgelost worden door middel van het 

opstellen en volgen van een duidelijke privacy governance structuur. 
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TIEN PRIVACY GOVERNANCE DOMEINEN 

Door het geven van juridisch advies op het gebied van onder andere: de AVG, 
ePrivacy, data management en cybersecurity, is Considerati goed op de hoogte 

van de problemen op het gebied van privacy en gegevensbescherming waar 
verschillende organisaties, van starters tot internationale spelers, tegenaan 
lopen. Om zoveel mogelijk van deze uitdagingen op een gestructureerde manier 

aan te kunnen pakken raadt Considerati organisaties aan om een privacy 

governance structuur in te richten, onderverdeeld in tien domeinen: 

1. Privacy beleid en governance; 
2. Waarborgen en aantonen rechtmatigheid van het verwerken van 

persoonsgegevens; 

3. Relaties met externe partijen; 
4. Doorgifte van persoonsgegevens; 

5. Privacy by design, by default en levenscyclus gegevensbescherming; 
6. Beveiliging van persoonsgegevens; 
7. Rechten van betrokkene; 

8. Transparantie; 
9. Monitoring en handhaving; en 
10. Bewustwording. 

 
Considerati zet in deze Quick Scan de bovenstaande onderdelen in de volgende 
pagina’s uiteen. Hierbij is per onderdeel een korte checklist bijgevoegd. Aan de 

hand van die checklist kan uw organisatie controleren of het de veel 

voorkomende werkzaamheden reeds verricht heeft.  

De checklists bevatten geen uitputtende opsomming van alle werkzaamheden 
die verricht moeten worden om AVG-naleving te bewerkstelligen. Hiervoor dient 
elke organisatie een eigen inschatting te maken. Lees de genoemde 

werkzaamheden daarom ter inspiratie voor de opzet van uw eigen privacy 

governance structuur.  

 

Met vriendelijke groet, 

Bart Schermer 

Chief Knowledge Officer bij Considerati 
 

 

 



 

4 

  

Quick Scan 
10 Domeinen 
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Quick Scan 

 
• Stel een intern privacy beleid op; 

 

• Stel een plan op met betrekking tot 

hoe de organisatie privacy en gege-

vensbescherming waarborgt; 

 

• Implementeer waar nodig specifieke 

documentatie per afdeling, zoals 

beleid, fact sheets, protocollen of 

'gouden regels’; 

 

• Formuleer een plan waarin verant-

woordelijkheden op het gebied van 

privacy en gegevensbescherming 

worden belegd; 

 

• Overweeg een Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) of een 

Privacy Officer (PO) aan te stellen. 

 

1 
Privacy beleid en governance 

Als organisatie dient u maatregelen te treffen aan te 

tonen dat uw organisatie voldoet aan de beginselen en 

vereisten uit de AVG. Deze beginselen zijn: 

‘rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie’, ‘doel-

binding’, ‘minimale gegevensverwerking’, ‘juistheid’, 

‘opslagbeperking’, ‘integriteit en vertrouwelijkheid’ en 

‘verantwoordingsplicht’.  

Een organisatie moet dit bewerkstelligen door 

verschillende beleidsstukken en processen op te stellen 

om privacy en gegevensbescherming in de organisatie te 

verankeren. Dergelijke beleidstukken en processen zijn 

vaak noodzakelijk om als organisatie te kunnen 

waarborgen dat persoonsgegevens op een 

gerechtvaardigde manier verzameld en verwerkt worden. 

Naast het opstellen van beleidstukken en processen dient 

een organisatie een ‘governance plan’ op te stellen. Hierin 

dient onder andere te worden vastgesteld wie waarvoor 

verantwoordelijk is en hoe de beleidsstukken en 

processen geïmplementeerd moeten worden binnen de 

organisatie. 
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Quick Scan

• Bepaal voor alle verwerkings-

activiteiten het doel en de grondslag; 

 

• Stel een register van verwerkings-

activiteiten op (en houd dit register 

bij); 

 

• Zorg dat de persoonsgegevens die 

worden verwerkt correct zijn, 

bijvoorbeeld door bestaande 

databases regelmatig te controleren 

en up-to-date te houden; 

 

• Zorg dat bijzondere categorieën van 

persoonsgegevens en strafrechtelijke 

persoonsgegevens alleen worden 

verwerkt wanneer dit wettelijk is 

toegestaan op basis van de AVG, 

lokale uitvoeringswetten of andere 

wet- en regelgeving; 

 

• Overweeg het opstellen en 

implementeren van beleid omtrent 

dataminimalisatie en 

bewaartermijnen. 

 

2 
Waarborgen en aantonen van de 

rechtmatigheid van het 

verwerken van persoonsgegevens 

Een organisatie moet kunnen aantonen dat persoons-

gegevens worden verwerkt volgens de eerder-

genoemde AVG-beginselen. Deze beginselen vormen 

de bouwstenen waarmee de vereisten van de AVG tot 

stand zijn gekomen. Voor elk AVG-vereiste moet de 

organisatie deze beginselen in aanmerking nemen en 

dient de organisatie te kunnen aantonen hoe dit 

gebeurt. 

Dit is één van de hoofdbeginselen van 

verantwoording die de verwerkingsverantwoordelijke 

verplicht aan te kunnen tonen hoe zij voldoet aan de 

vereisten van de AVG. 

Waarborgen en aantonen van de 

rechtmatigheid van het 

verwerken van persoonsgegevens 

Een organisatie moet kunnen aantonen dat persoons-

gegevens worden verwerkt volgens de eerder-

genoemde AVG-beginselen. Deze beginselen vormen 

de bouwstenen waarmee de vereisten van de AVG tot 

stand zijn gekomen. Voor elk AVG-vereiste moet de 

organisatie deze beginselen in aanmerking nemen en 

dient de organisatie te kunnen aantonen hoe dit 

gebeurt. 

Dit is één van de hoofdbeginselen van 

verantwoording die de verwerkingsverantwoordelijke 

verplicht aan te kunnen tonen hoe zij voldoet aan de 

vereisten van de AVG. 
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Quick Scan

• Maak een overzicht van alle derde 

partijen waarmee de organisatie 

samenwerkt bij het verwerken van 

persoonsgegevens en bepaal de rol 

van de derde partij; 

 

• Zorg ervoor dat 
verwerkersovereenkomsten zijn 
afgesloten met verwerkers en dat 
de verwerkersovereenkomst voldoet 
aan de eisen die de AVG daaraan 
stelt; 

 

• Indien van toepassing, zorg ervoor 
dat toereikende afspraken zijn 
gemaakt met gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken; 

 

• Bepaal de behoefte aan een 
standaard verwerkersovereenkomst 
en/of gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijke 
overeenkomst en stel deze op. 

3 
Relaties met externe partijen 

Indien een organisatie samen met derde partijen 

persoonsgegevens verwerkt (waarbij de derde partij 

optreedt als verwerker ofwel als (gezamenlijk) 

verantwoordelijke), moeten de op de samenwerking 

berustende voorwaarden en vereisten duidelijk in kaart 

worden gebracht. 

Wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken 

samen het doel en de middelen voor de gegevens-

verwerking bepalen, worden zij gezamenlijk ‘verwer-

kingsverantwoordelijken’ genoemd. Zij moeten op een 

transparante wijze hun respectievelijke verant-

woordelijkheden voor de naleving van de AVG bepalen en 

kenbaar maken.  

Wanneer een organisatie een derde partij inhuurt om 

namens hen persoonsgegevens te verwerken, dan is deze 

derde partij in het algemeen een zogeheten ‘verwerker’. 

De organisatie dient met haar verwerkers een 

verwerkersovereenkomst af te sluiten. Deze 

overeenkomst dient voldoende waarborgen te  bieden dat 

persoonsgegevens enkel verwerkt worden in 

overeenstemming met de AVG.  
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 Quick Scan

• Stel een overzicht op waarmee 

inzichtelijk wordt welke persoons-

gegevens gedeeld worden buiten de 

EER. Dit geldt zowel voor gegevens-

overdrachten binnen de organisatie 

als voor gegevensoverdrachten met 

derde partijen; 

 

• Indien van toepassing; verifieer of 

er passende beschermings-

maatregelen getroffen zijn voor de 

gegevensoverdrachten. Waar dit 

nog niet het geval is, draag er zorg 

voor dat er een adequaat doorgifte-

mechanisme wordt ingesteld. 

 

4 
Doorgifte van persoonsgegevens 

Als uw organisatie persoonsgegevens deelt met eigen 

entiteiten of derde partijen die buiten de Europese 

Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn in een land 

waar geen adequaatheidsbesluit door de Europese 

Commissie is afgegeven, moet de organisatie eerst 

voldoen aan een aantal voorwaarden voordat  

doorgifte buiten de EER mag plaatsvinden.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan EU standaard 

contractsbepalingen (EU Standard Contract Clauses, 

ofwel SCC’s), Binding Corporate Rules (BCR’s), of een 

vergunning van het Ministerie van Justitie & Veiligheid.  
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5 
Quick Scan

• Stel vast dat alle producten en 

diensten zijn ontworpen en 

standaard ingesteld staan op een 

privacyvriendelijke manier; 

 

• Stel beleid op voor privacy by 

design & by default en draag dit 

beleid uit binnen met name de 

teams die nieuwe producten en 

diensten ontwikkelen; 

 

• Stel een pre-screening procedure op 

aan de hand waarvan duidelijk 

wordt wanneer een DPIA uitgevoerd 

moet worden bij het starten van 

een nieuwe verwerkingsactiviteit; 

 

• Implementeer beleid en procedures 

voor het uitvoeren van een DPIA en 

documenteer de uitgevoerde 

DPIA's; 

 

• Voer regelmatig een DPIA of een 

pre-screening (opnieuw) uit op 

bestaande verwerkingen en stel 

vast of eerder genomen 

maatregelen nog steeds voldoen. 

Privacy by design, by default en 

levenscyclus gegevensbescherming 

De AVG vereist dat organisaties de beginselen van ‘privacy 

by design’ en ‘privacy by default’ opnemen in hun 

bedrijfsvoering.  

Privacy by design verplicht organisaties tijdens de 

ontwerpfase van nieuwe producten en/of diensten de 

bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Zo 

moeten organisaties bijvoorbeeld de doeleinden waarvoor ze 

persoonsgegevens wensen te verzamelen duidelijk in kaart 

brengen. Op deze manier kan vanaf het productontwerp 

overbodige en onwettelijke verzameling van 

persoonsgegevens tegen worden gegaan.  

Privacy by default draagt organisaties op om hun 

standaardinstellingen vanaf het eerste moment van 

verwerking van persoonsgegevens op de meest 

privacyvriendelijke manier in te stellen.  

De levenscyclus gegevensbescherming ziet erop toe dat 

gedurende de gehele periode waarin een organisatie 

persoonsgegevens verwerkt van verzameling tot 

vernietiging- de organisatie de bescherming van 

persoonsgegevens kan waarborgen.  

Tevens moet een organisatie die nieuwe verwerkingen met 

een hoog risico voor de betrokkenen wil starten, een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Data Protection 

Impact Assessment, oftewel DPIA) uitvoeren. Met een DPIA 

brengt de organisatie eventuele risico’s in kaart, zodat 

maatregelen kunnen worden uiteengezet om deze risico’s te 

beperken. De organisatie kan vervolgens beoordelen of de 

verwerking kan worden gestart.  
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6 
Quick Scan

• Zorg voor een passend niveau van 

technische en organisatorische 

beveiliging ten aanzien van de 

persoonsgegevens die de orga-

nisatie verwerkt (bijvoorbeeld 

firewalls, inbraakpreventie en  

detectiesystemen, monitoring van 

netwerk en systemen); 

 

• Implementeer een beveiligings-

beleid en draag deze uit, zodat 

werknemers op de hoogte zijn van 

de beveiligingsmaatregelen die de 

organisatie treft ten aanzien van 

persoonsgegevens; 

 

• Stel een autorisatiematrix vast voor 

de gebruikte systemen en 

applicaties (‘role-based access’); 

 

• Stel een procedure op voor de 

melding en afhandeling van 

beveiligingsincidenten en 

datalekken; 

 

• Stel een register van datalekken op 

en houd deze bij; 

 

• Overweeg of een certificering 

wenselijk is, zoals een ISO-

certificering. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens moeten verwerkt worden op een 

manier die een passende beveiliging en vertrou- 

welijkheid van die gegevens waarborgt. Organisaties 

dienen ervoor te zorgen dat persoonsgegevens be-

schermd zijn tegen ongeoorloofde toegang, onrecht-

matige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging. Dit kan bijvoorbeeld door pseudo-

nimisering of encryptie van persoonsgegevens of door 

het instellen van een autorisatiebeleid.  

Als onderdeel van het beveiligingsbeleid moet een 

organisatie procedures opzetten voor het geval er een 

datalek plaatsvindt. Bij (een vermoeden van) een 

datalek, hoort elke medewerker te weten met wie hij/zij 

contact moet opnemen om de nodige procedures in gang 

te zetten. Het tijdig in gang zetten van deze procedures 

is noodzakelijk om het (mogelijke) datalek zo snel 

mogelijk te kunnen beoordelen en indien nodig te 

melden aan de toezichthouder en eventueel aan de 

betrokkenen.  

Het is van belang dat de te nemen stappen, besluiten en 

regels op het gebied van beveiliging worden 

gedocumenteerd zodat er voldoende bewustzijn is 

binnen de organisatie. Bovendien zorgt dit ervoor dat de 

maatregelen aantoonbaar zijn in het geval dat een 

toezichthouder hiernaar vraagt 
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7 
Quick Scan

• Stel beleid en procedures vast om 
verzoeken van betrokkenen af te 
handelen; 
 

• Overweeg het gebruik van 
geautomatiseerde software ter 
ondersteuning van de uitvoer van 
rechten van betrokkenen; 
 

• Zorg dat verzoeken van 
betrokkenen ook technisch gezien 
kunnen worden uitgevoerd 
(inclusief bijvoorbeeld het 
verwijderen van 
persoonsgegevens); 
 

• Verzorg training aan medewerkers 

die betrokken zijn bij het 

afhandelen van verzoeken van 

betrokkenen. 

Rechten van betrokkenen 

De AVG kent betrokkenen een aantal rechten toe. Deze 

rechten geven betrokkenen verschillende mogelijk-

heden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een overzicht of 

kopie op te vragen van de persoonsgegevens die de 

organisatie van hen verwerkt (recht op inzage), om 

persoonsgegevens te corrigeren wanneer deze niet 

kloppen (recht op rectificatie) of om de persoons-

gegevens mee te nemen naar een andere organisatie 

(recht op data portabiliteit). 

Het is belangrijk dat uw organisatie deze rechten erkent 

en keuzes heeft gemaakt over hoe deze rechten worden 

nageleefd. De rechten zijn niet absoluut, het is daarom 

van belang dat uw organisatie weloverwogen maatstaven 

in kaart brengt om de grenzen en misbruik van de 

rechten tijdig op te merken.  
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8 
Quick Scan

• Bepaal (bijvoorbeeld aan de hand 
van het register van verwerkings-
activiteiten) welke categorieën 
betrokkenen geïnformeerd moeten 
worden (klanten, websitebezoekers, 
medewerkers of sollicitanten); 
 

• Controleer of er privacy verkla-
ringen zijn opgesteld voor alle 
categorieën betrokkenen; 
 

• Draag er zorg voor dat privacy 

verklaringen voldoen aan de 
vereisten van de AVG; 
 

• Bepaal waar actieve notificatie van 
updates aan privacy verklaringen 
toepasselijk is; 
 

• Als uw organisatie op haar 
website(s) gebruikt maakt van 
cookies, plaats dan een cookie-
banner en een cookieverklaring op 
de website(s). Controleer of cookie-
banners voldoen aan wet- en 
regelgeving. 

 

Transparatie 

U bent als organisatie verplicht om betrokkenen te 

informeren over de verwerking van hun persoons-

gegevens. Zo moet uw organisatie de betrokkenen 

informeren over welke persoonsgegevens verwerkt 

worden, voor welke doeleinden zij dit doet en 

bijvoorbeeld of uw organisatie persoonsgegevens deelt 

met derde partijen, hoe lang zij persoonsgegevens 

bewaart en hoe de betrokkenen hun rechten kunnen 

uitoefenen.  

Het informeren van betrokkenen moet op een 

begrijpelijke, transparante en toegankelijke manier. 

Organisaties doen dit vaak via een zogeheten ‘privacy 

verklaring’. Met deze privacy verklaring moeten alle 

betrokkenen voldoende op de hoogte gebracht worden 

van de verwerking van hun persoonsgegevens door uw 

organisatie.  
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9 
Quick Scan

• Implementeer een evaluatie-
procedure voor het monitoren en 
handhaven van beleid, procedures 
en protocollen met betrekking tot 
privacy en gegevensbescherming; 
 

• Bepaal hoe de organisatie wil 
omgaan met situaties waarin de 
privacy van haar betrokkenen 
geschonden wordt door werk-
nemers van uw organisatie. 
 

Monitoring en handhaving 

Om te kunnen garanderen dat maatregelen omtrent 

privacy en gegevensbescherming daadwerkelijk 

worden geïmplementeerd, is het van uiterst belang dat 

uw organisatie deze ook monitort en handhaaft. Een 

goede privacy governance structuur zorgt ervoor dat 

de naleving van diezelfde structuur wordt 

gecontroleerd om onregelmatigheden vroegtijdig te 

ontdekken. Zo is er ruimte om corrigerende 

maatregelen of algemene verbeteringen tijdig door te 

kunnen voeren. 
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10 
Quick Scan

• Verzeker een algemeen basis 
bewustzijnsniveau op het gebied 
van privacy en gegevens-
bescherming binnen uw organisatie; 
 

• Zorg ervoor dat relevante 
medewerkers voldoende getraind 
zijn met betrekking tot hun 
verantwoordelijkheden waarbij zij 
persoonsgegevens verwerken. 
 

• Implementeer een algemene 

trainingscyclus om kennis, ervaring 
en bewustzijn op peil te houden, 
bijvoorbeeld door middel van e-
learning modules. 

 

Bewustwording 

Het is van belang dat er op brede schaal bewustzijn 

wordt gecreëerd binnen uw organisatie met betrekking 

tot privacy en gegevensbescherming. Een hoog 

bewustzijn zorgt ervoor dat gegevensbescherming goed 

ingebed wordt binnen uw organisatie. Dit kan 

bijvoorbeeld door het opstellen van duidelijke richtlijnen 

en beleidsregels, het geven van (gerichte) trainingen en 

het stimuleren van bewustzijn door campagnes.  

 

Het is met name van belang dat medewerkers, die bij 

het uitvoeren van hun taken geregeld betrokken zijn bij 

het verwerken van persoonsgegevens, voldoende zijn 

geïnformeerd over de vereisten uit de AVG (denk hierbij 

bijvoorbeeld aan medewerkers van bijvoorbeeld 

Marketing of HR). Deze medewerkers moeten op de 

hoogte zijn van de effecten van (het gebrek aan 

aandacht aan) privacy en gegevensbescherming op de 

uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. 
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En nu? 

De Quick Scan en bijbehorende checklist punten bieden geen uitputtend overzicht. Het biedt u wel 

meer inzicht in de structuur die u kunt aanbrengen en de  bijbehorende werkzaamheden die u kunt 

verrichten om naleving met de AVG na te streven. Considerati heeft aantoonbare ervaring met het in 

kaart brengen en uitvoeren van dergelijke werkzaamheden en kan uw organisatie hierbij 

ondersteuning bieden. 

Zijn de checklist punten uit de Quick Scan u niet onbekend maar bent u niet zeker of uw organisatie 

alle vereiste stappen heeft gezet? Informeer dan naar onze Privacy Compliance en Maturity 

Scan. Klik hier voor meer informatie. 

Heeft u reeds een groot aantal van de checklist punten kunnen afvinken en wilt u uw niveau en 

volwassenheid van naleving gedetailleerd in kaart brengen en naar een hoger niveau tillen? Informeer 

gerust naar onze Privacy Compliance en Maturity Audit. Klik hier voor meer informatie. 

Op basis van internationale standaarden, best practices en meer dan 10 jaar lange ervaring heeft 

Considerati haar eigen Privacy Compliance en Maturity Normenkader ontwikkeld. Het 

normenkader vorm het uitgangspunt voor onze Privacy Compliance en Maturity Scan en Audit. 

Bekijk de volgende pagina voor meer informatie. 

 

Meer informatie 

Bent u benieuwd hoe uw organisatie scoort op basis van ons 

Privacy Compliance en Maturity normenkader? En vraagt u 

zich af welke stappen u nog dient te nemen op het gebied 

van AVG naleving?  

Of leeft uw organisatie de AVG al grotendeels na, maar bent 

u op zoek naar een roadmap om deze naleving te blijven 

borgen?  

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer 

informatie. Klik hier om contact te nemen Jan Korfker, onze 

business development manager. 

Bekijk ook onze website voor meer informatie rondom onze 

diensten en het Privacy Compliance en Maturity normenkader. 

https://www.considerati.com/nl/diensten/legal/privacy-maturity-scan.html?utm_source=quickscan&utm_medium=PDF&utm_campaign=email-serie-avg-quickscan
https://www.considerati.com/nl/diensten/legal/privacy-compliance-en-maturity-audit.html?utm_source=quickscan&utm_medium=PDF&utm_campaign=email-serie-avg-quickscan
https://www.considerati.com/nl/over-ons/team/jan-korfker.html?utm_source=quickscan&utm_medium=PDF&utm_campaign=email-serie-avg-quickscan
https://www.considerati.com/nl/diensten/legal.html?utm_source=quickscan&utm_medium=PDF&utm_campaign=email-serie-avg-quickscan
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Het Considerati Privacy Normenkader is door onze experts opgesteld en bevat alle vereisten van de AVG. 

Voor elk van deze vereisten geldt een volwassenheidsniveau op een schaal van 1 tot 5. Hoe hoger het 

niveau, hoe beter u in staat bent om blijvend aan de AVG te voldoen. 

Het normenkader bestaat uit veertig normen verspreid over dezelfde tien domeinen afkomstig uit de 

Considerati privacy governance structuur en de bovenstaande Quick Scan. Iedere norm bestaat op haar 

beurt uit vijf niveaus: 

1. Ad hoc 
2. Beheerst 
3. Vastgesteld 

4. Voorspelbaar 
5. Geoptimaliseerd 

 

Volgens ons normenkader voldoet een organisatie (blijvend) aan de AVG indien zij bij alle normen 

minimaal niveau 3 (vastgesteld) haalt. Waar van toepassing, verwijzen onze normen ook naar relevante 

normen uit de modellen van het CIP en NOREA.  

 

M
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Ad hoc 

Beheerst 

Vastgesteld 

Voorspelbaar 

Geoptimaliseerd 

Tijd 

Uitbouw 

Onderhoud 

Verwaarlozing 

Considerati Privacy Compliance en Maturity Normenkader 

Geoptimaliseerd – Privacy is een unique selling point en u 

onderscheidt zich door te innoveren op het gebied van 

privacy. KPI's worden automatisch gemeten en er is sprake 

van (near) realtime dashboarding.  

Voorspelbaar – Uw organisatie voldoet niet alleen blijvend 

aan de AVG, maar heeft ook de juiste maatregelen 

genomen om blijvend te verbeteren. Het bestuur stuurt 

duidelijk op verbetering.  

Vastgesteld – Qua beleid, procedures, documentatie en 

maatregelen voldoet uw organisatie aan de AVG. 

Daarnaast heeft u de juiste middelen en procedures in 

werking om te blijven voldoen aan de AVG.  

Beheerst– De organisatie voldoet enkel op papier. 

Bepaalde organisatieonderdelen voldoen aan de AVG, 

maar er is geen overkoepelend beleid waardoor er grote 

verschillen zitten tussen de organisatieonderdelen. De 

steun vanuit het bestuur is beperkt.  

Ad hoc – De organisatie werkt niet of slechts ad hoc aan 

privacy. 

Considerati Privacy Compliance en 
Maturity Normenkader 
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Considerati is een consultancy met kantoren in Amsterdam 

en Den Haag en is gespecialiseerd in wetgeving in het 

digitale domein. Wij geven organisaties in uiteenlopende 

sectoren advies over de maatschappelijke impact van 

digitalisering en advies over wetgeving op het gebied van 

informatietechnologie, waaronder (e-)privacy, 

gegevensbescherming, IT-contracten en e-commerce.  

Dit betekent dat onze public affairs praktijk klaar staat om 

nieuwe regelgeving te signaleren en te beïnvloeden. Als 

wet- of regelgeving eenmaal van kracht is, helpt onze legal 

praktijk organisaties om dit op een praktische manier te 

implementeren. Onze responsible tech praktijk bekijkt 

tevens hoe uw organisatie op een ethisch verantwoorde 

manier kunt innoveren. Deze unieke combinatie en 

intensieve samenwerking tussen onze praktijken maakt dat 

wij bedrijven nog beter kunnen adviseren. 

Considerati was een van de eerste bedrijven die zich richtte 

op advies in het digitale domein en privacywetging; we 

doen dit nu meer dan 10 jaar en zijn experts op dit gebied.  

Ons doel is om klanten op een verantwoorde en bewuste 

manier te helpen om het maximale uit data te halen.  

 

Voor een overzicht van onze diensten kunt u onze 

website raadplegen 

 

 

Contact 

Heeft u vragen over de impact van 

nieuwe wetgeving op uw organisatie 

of wilt u strategie en positionering 

advies? Of heeft u juridische vragen 

over privacy, databescherming, e-

privacy of een soortgelijk onderwerp? 

Neem gerust contact met ons op. 

Onze experts staan u graag te woord. 

 

Amsterdam 

De Boelelaan 7 

1083 HJ Amsterdam 

+31 20 737 0069 

 

Den Haag 

Anna van Buerenstraat 41 4DE 

2595 DA Den Haag 

+31 20 737 0069 

 

Bart Schermer 

Chief Knowledge Officer 

 

Jan Korfker 

Business Development Manager 

E: korfker@considerati.com 

 

Over Considerati 

https://www.considerati.com/nl/diensten/?utm_source=quickscan&utm_medium=PDF&utm_campaign=email-serie-avg-quickscan
https://www.considerati.com/nl/diensten/?utm_source=quickscan&utm_medium=PDF&utm_campaign=email-serie-avg-quickscan
mailto:korfker@considerati.com?subject=Privacy%20Quickscan

