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Ons beeld bij de resultaten

Graag geven wij, in een vogelvlucht, eerst onze eigen visie op 
de resultaten uit dit onderzoek. Wat vinden wij eigenlijk van het 
beeld dat nu ontstaat en waar zien wij de grootste uitdagingen 
voor organisaties?

We willen graag beginnen met het beeld dat ons het meest heeft 
verrast. Organisaties geven aan (groten)deels compliant te zijn op 
de AVG. Dit betekent dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen uit 
de AVG. Het lijkt ons eerlijk gezegd onwaarschijnlijk dat organisaties, 
1,5 jaar na de introductie van de AVG, al voldoen aan alle eisen uit 
de AVG. Onze twijfel komt, in de eerste plaats doordat er nog veel 
zaken uit de AVG nog niet uitgekristalliseerd zijn. Wanneer is een 
Privacy Impact Assessment nu precies verplicht en wanneer voldoet 
deze aan de gesteld eisen? Wat is precies een passend beveiligings- 
niveau? Hoe pas je privacy by design/default precies toe op bestaan-
de en nieuwe systemen? Zo maar een paar vragen die niet eenduidig 
te beantwoorden zijn.

In de tweede plaats biedt de AVG ruimte voor een risico gebaseerde 
benadering. Dit is ook door de Autoriteit Persoonsgegevens beves-
tigd. Dit betekent per definitie dat organisaties keuzes maken in de 
mate waarin zij wel of niet voldoen aan bepaalde verplichtingen uit 
de AVG. Juist op het gebied van risico’s zien wij dat organisaties nog 
onvoldoende deze privacy- en beveiligingsrisico’s in beeld hebben. 
Daarbij komt dat slechts een klein deel van de organisaties gestruc-
tureerd controles uitvoert op de naleving. Zonder risico’s in beeld 
te hebben en het periodiek uitvoeren van controles, kun je niet 
zeggen dat je (grotendeels) compliant bent. Kortom, wij denken dat 
organisaties ten onrechte denken echt compliant te zijn op de AVG.
Hun uitdaging is om risicomanagement goed in te richten en goed 
inzicht te krijgen in de mate waarin echt aantoonbaar voldaan wordt 
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aan bepaalde eisen uit de AVG. Dit moet ook vanuit de verantwoor-
dingsplicht. 

We zien verder dat organisaties de AVG ervaren als een succes. Dit 
verbaasde ons in eerste instantie ook. Vanuit onze eigen ervaring 
met o.a. het uitvoeren van PIA’s, het geven van awareness sessies, 
het uitvoeren van AVG Maturity Scans, hadden wij het beeld dat de 
AVG vooral gezien zou worden als een belemmering en administra-
tieve last. Maar, de enorme aandacht voor de AVG heeft het thema 
privacy hoog op de agenda gezet bij organisaties. En juist dit wordt 
door veel organisaties gezien als een ‘succes’. Kortom, alleen al de 
komst van de AVG heeft organisaties in beweging gezet. De grootste 
uitdaging voor organisaties is nu wel, nu het management aandacht 
heeft voor het thema, deze aandacht vast te houden. Het borgen van 
een integrale benadering van privacy en informatiebeveiliging, wordt 
de volgende stap in de volwassenheid. Dat vereist dezelfde aandacht 
van het management.

Verder zien we dat medewerkers hun eigen organisaties (deels) ver-
trouwen als het gaat om de omgang met persoonsgegevens. Is dit 
vertrouwen ook terecht? Wij denken van niet. Als je kijkt naar het 
huidige volwassenheidsniveau van veel organisaties, dan is er nog 
onvoldoende gegronde reden om echt te vertrouwen op de juiste 
omgang met persoonsgegevens. Als het register van verwerkingsac-
tiviteiten nog niet op orde is, harde schijven nog niet opgeschoond 
zijn en de beveiliging nog onder het gewenste niveau is, dan is ge-
zond wantrouwen meer op haar plaats. Dit sluit ook aan bij andere 
inzichten uit het onderzoek dat organisaties nog onvoldoende de 
privacy- en beveiligingsrisico’s in beeld hebben. Als je de risico’s niet 
in beeld hebt, kun je er ook (nog niet) op vertrouwen dat het goed 
zit, nietwaar?

Een ander interessant beeld dat ontstaat is het ontbreken van een 
heldere ambitie op het gebied van privacy en beveiliging. Wat op-

valt is dat de ambities die er zijn zich erg beperken tot operationele 
zaken, zoals het inrichten van een register van verwerkingsactivitei-
ten, bewaartermijnen beleid opstellen en het opschonen van harde 
schijven. Een duidelijk beeld van het gewenste volwassenheidsniveau 
ontbreekt vaak. Ook missen wij een visie waarin privacy gezien wordt 
als een belangrijke bedrijfswaarde. Gezien de snelle ontwikkelingen, 
met name op het gebied van beveiliging, is het essentieel dat je je als 
organisatie bewust bent van cyberrisico’s.

Wij zien dan ook als grootste uitdaging voor de toekomst dat, met 
name op managementniveau, de kennis over beveiligingsrisico’s 
wordt vergroot. Ook zouden wij graag zien dat persoonsgegevens 
(en de beveiliging daarvan) gezien worden als waardevolle bedrijfs-
waarde. Dit betekent dus ook, in tegenstelling tot wat wij nu zien, 
dat er juist wel voldoende middelen ter beschikking worden gesteld 
om de ambitie te realiseren. 
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Onderzoeksopzet

Aan de Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019 hebben in 
totaal 246 organisaties deelgenomen. Deze organisaties komen uit 
diverse sectoren. De helft van de deelnemende organisaties komt uit 
de ‘Zakelijke dienstverlening’ en de ‘Zorg & Welzijn’ sector. Ook de 
sector ‘Overheid’ is met 13% vertegenwoordigd in het onderzoek.

De resultaten uit de Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019 
zijn gebaseerd op zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. 

Het kwantitatieve onderzoek richt zich op het achterhalen van de 
huidige situatie van de implementatie van de AVG. Hierbij zijn de 
resultaten uitgedrukt in cijfers. 

Het kwalitatieve onderzoek is beschrijvend van aard en richt zich op 
interpretaties, ervaringen en betekenis. Dit geeft meer invulling en 
betekenis aan de cijfermatige onderbouwing. VKA heeft dit gedaan 
door 14 organisaties uit de diverse sectoren te interviewen om de 
keuzes uit het kwantitatieve onderzoek nader te onderbouwen. 

Door deze tweeledige aanpak is het mogelijk om, naast de cijfers, 
ook inzicht te geven in de achterliggende motivatie en keuzes van 
organisatie ten aanzien van het compliant zijn aan gegevensbescher-
ming (AVG).
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De groeipijnen van de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt 
volwassen, zij het met hier en daar wat groeipijnen. 

Deze groei naar volwassenheid heeft impact op de manier waarop 
we tegen privacy en beveiliging aankijken. Een volwassen privacy 
organisatie heeft namelijk meer dan alleen een privacybeleid, een 
register van verwerkingsactiviteiten en een privacyverklaring op de 
website. Privacy volwassenheid gaat over een integrale aanpak voor 
‘gegevensbescherming’. Daarbij hoort een continue verbetercyclus 
en een duidelijke taakverdeling met toebedeelde bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden. Op deze wijze kan er worden voldaan aan de 

verantwoordingsplicht (accountability) uit de AVG. Door eveneens 
gegevensbescherming integraal onderdeel uit te laten maken van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie behoort het tot de dagelijkse werkzaam-
heden van de medewerkers.

Verdonck, Klooster & Associates bouwt graag voort op de duurzame 
relatie met haar klanten. Daarom houden wij de ontwikkelingen in de 
gaten en gaan we met onze klanten in gesprek over hun behoefte. 
Vanuit deze optiek willen wij enerzijds graag weten hoe onze klan-
ten de AVG hebben ervaren en anderzijds bepalen hoe volwassen 
de organisaties zijn op het gebied van gegevensbescherming. Welke 
lering kunnen wij trekken uit de 1,5 jaar ervaring met de AVG? Deze 
learnings delen wij graag met u en vormt de reden dat wij als VKA 
een onderzoek zijn gestart onder Nederlandse organisaties naar de 
volwassenheid op het gebied van gegevensbescherming. 

Wij hebben tijdens het onderzoek een aantal interessante inzichten 
opgedaan. Deze presenteren wij aan de hand van vier hoofdthema’s; 
‘ervaring’, ‘ambitie’, ‘compliance’ en ‘toezicht’. Elk thema lichten wij 
kort toe en presenteren we onze bevindingen. Tot slot geven we per 
thema tips waarmee u uw voordeel kan doen.

Wij hopen dat de Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019 
inzichtelijk maakt hoe uw organisatie zich verhoudt tot het nationale 
beeld en dat het aandacht genereert voor die zaken, die nog extra 
aandacht behoeven. 

We wensen u veel succes met de volgende stap richting een steeds 
volwassener wordende gegevensbescherming organisatie!



14 15Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019

Veel organisaties zijn nog niet écht begonnen met de implemen-
tatie van de AVG. Vaak is het privacy statement op de website 
geactualiseerd, is er een datalekprocedure op papier gezet en zijn 
er wat verwerkersovereenkomsten gesloten. Maar, van het borgen 
van de verplichtingen uit de AVG in de bedrijfsvoering is nog geen 
sprake. Misschien geldt dit ook wel voor jouw organisatie. 

Wij zien vaak de heersende overtuiging dat de AVG de bedrijfsvoe-
ring onnodig belemmert. Men ziet de AVG als een verbodsbord. 
Helaas komt dit vaak door een onjuiste interpretatie van de AVG. Wij 
geloven juist dat de AVG helpt de bedrijfsvoering verder te professi-
onaliseren.

In de praktijk merken wij dat er vaak vanuit een negatieve blik wordt 
gekeken naar de AVG. Wellicht herken je de volgende stellingen wel; 
‘van de AVG mogen er geen foto’s meer gemaakt worden van leerlin-
gen’, ‘het smoelenboek moet van het intranet af’, ‘het sinterklaas- en 
kerstlijstje mag niet meer worden gebruikt’ en ‘klanten mogen niet 
meer benaderd worden via de nieuwsbrief’. 

Als mensen zeggen dat het niet mag, ‘vanwege de AVG’, wees dan 
extra kritisch. Vaak klopt dat niet omdat de AVG niet zozeer dingen 
verbiedt maar juist aangeeft waar je aan moet denken als je met 
persoonsgegevens aan de slag gaat. Wij proberen altijd uit te leggen 
dat de AVG niet is bedoeld om initiatieven op het gebied van privacy 
direct de kop in te drukken uit angst om de AVG te overtreden. Dat is 
funest voor je bedrijfsvoering natuurlijk. 

Hoe ervaren organisaties
de AVG?

Gebruik de AVG dus vooral om je organisatie verder te professiona-
liseren en je zult zien dat privacy vóór je gaat werken. Je processen 
worden geoptimaliseerd, je gaat veel data opschonen en het risico 
op beveiligingsincidenten neemt direct af. Kijk gewoon op een ande-
re manier naar de AVG.  

‘Wij gebruiken de AVG vooral om onze organisatie verder te 
professionaliseren en onze processen te herijken.’

Neem bijvoorbeeld het register van verwerkingsactiviteiten. Dit 
wordt vaak gezien als ‘monnikenwerk’. Maar, zo’n register geeft jou 
als organisatie juist de mogelijkheid om processen efficiënter te ma-
ken en risico gedreven minder persoonsgegevens te verzamelen. Dat 
zijn toch resultaten die mooi zijn meegenomen!

Het negatieve beeld rondom de AVG wordt vooral gevoed door de 
vele non-sense die wordt verspreid. Hiervoor hadden we het al even 
over het (onterecht) niet meer mogen gebruiken van het smoelen-
boek, het sinterklaaslijstje en foto’s. In de media zagen we afgelopen 
periode meer van deze AVG non-sense. Belangrijk dus om de sense 
en non-sense van elkaar te scheiden. Misschien herinner je nog het 

De AVG, waarschuwings- of verbodsbord?
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bericht op RTL Nieuws over een school die de gezichten van leerlin-
gen op foto’s zwart had gemaakt om de privacy van de leerlingen te 
waarborgen. Weg herinnering! Of, het bericht op NOS.nl over een 
rode stip op je voorhoofd als je niet op de foto wilde.

Wat wij vooral willen meegeven is dat de AVG inderdaad soms niet 
helemaal duidelijk is, maar dat je dan vooral naar de geest van de 
wetgeving moet kijken. En bovenal, gebruik je gezonde verstand!

Dus, kijk naar de AVG vanuit een positieve blik en zie de AVG als 
wetgeving om jouw organisatie te stimuleren na te denken over 
het omgaan met persoonsgegevens. Eigenlijk staan er heel weinig 
verbodsborden in de AVG, het zijn voornamelijk bewegwijzerings- en 
waarschuwingsborden.

Organisaties ervaren de AVG
als een succes

Hoe kijken organisaties op dit moment aan tegen de AVG? 
Daarom stelden wij de vraag: ‘De AVG is vooral een …’.

De volgende interessante inzichten komen naar voren: 

•  De meeste organisaties, zo’n 75%, heeft de AVG ervaren als een 
succes. De succesfactoren verschillen per organisatie. Uit de inter-
views blijkt dat organisaties verschillend denken over wat precies 
een ‘succes’ is. Maar het algemene beeld is dat de AVG een succes 
is omdat de aandacht voor het onderwerp is toegenomen, het on-
derwerp is meer ‘on top of mind’ gekomen bij het management. 
Hierdoor zijn organisaties (eindelijk) in beweging gekomen op het 
gebied van het beschermen van persoonsgegevens. 

•  De sectoren ‘Zakelijke dienstverlening’ en ‘Zorg & Welzijn’ vormen 
en kleine uitzondering op dit percentage. Zo’n 90% van de organi-

Belemmering 6,9%

Administratieve 
last 16,3%

Succes 74,8%



18 19Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019

saties in de zakelijke dienstverlening en de zorg en welzijnssector 
ervaart de AVG als een succes.   

‘De AVG is voor ons een succes omdat het onderwerp 
nu eindelijk hoog op de agenda staat bij onze bestuurder’

•  Toch ervaart ook een deel van de organisaties de AVG als een be-
lemmering. Met name in de sector ‘Kinderopvang’ wordt de AVG 
ervaren als een administratieve last (38%) omdat het voornamelijk 
de werkprocessen verstoord 

•  Organisaties die de AVG als een belemmering ervaren, geven vaak 
aan dat het AVG implementatietraject vooral belemmeringen 
opwerpt. Het blijkt lastig om concreet handen en voeten te geven 
aan privacy. Ook zijn organisaties onzeker over de mate waarin zij 
voldoen aan de AVG. Onduidelijk is wanneer het goed genoeg is, 

Belemmering 25,0%

Anders 6,3%

Administratieve 
last 37,5%

Succes 31,3%

wanneer ben je compleet? En, hoe borg je ook dat het ‘werkbaar 
blijft voor de organisatie?’  

•  Het maken van extra kosten om te voldoen aan de eisen uit de 
AVG wordt door organisaties soms ook als een forse belemmering 
gezien.

•  Opvallend is verder dat alle (100%) ondervraagden, met de 
functie Compliance Officer en ICT -er, de AVG als een succes 
ervaren. Bij de functie Directeur/Manager overheerst een ander 
beeld, daar vindt slechts de helft (54%) van de ondervraagden de 
AVG een succes.

Tip!

Houd de aandacht voor privacy en beveiliging vast door hier pe-
riodiek aandacht aan te besteden. De basis is binnen veel organi-
saties gelegd, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook ‘werkt’ in 
de organisatie en een continue verbeteringsproces is geworden. 
Gegevensbescherming moet een manier van werken zijn die in de 
bedrijfsvoering is verankerd en onderdeel uitmaakt van het dage-
lijkse werk van de medewerkers. 
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De Gulden Leefregel 

Het is de Gulden Leefregel van zo’n beetje alle wijsgeren en pro-
feten in de wereldgeschiedenis: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, 
doe dat ook een ander niet.’ 

Kortom, verplaats je eens in de klant en beoordeel of jij je comforta-
bel zou voelen als jouw eigen organisatie jouw eigen persoonsgege-
vens beheert. Vind jij dan dat zij dat goed doen, met de kennis die jij 
hebt van de organisatie? Dit kan wel eens confronterend zijn, maar 
het houdt je wel even een spiegel voor. Dit is een mooie manier om 
na te gaan of je goed bezig bent met de persoonsgegevens binnen 
jouw organisatie.

Natuurlijk zijn de juridische kaders belangrijk, maar iets wat juridisch 
mag, hoeft nog niet moreel aanvaardbaar te zijn. Wanneer je met 
persoonsgegevens aan de slag gaat, kan het waardevol (en soms 
gewoon een ‘must’) zijn om ook stil te staan bij de ethische aspecten. 

Het wordt de komende jaren steeds belangrijker om ethische dilem 
ma’s inzichtelijk te maken bij de toepassing van nieuwe technologie-
en, zoals artificial intelligence, blockchain, big data, machine learning 
en algoritmes. Van deze innovatieve technologieën kun je gebruik 
maken om slimmer, sneller en effectiever te werken. De kernvraag is 
dan ook bij het gebruik van data (en met name persoonsgegevens) 
niet: ‘mogen we dit?’, maar ‘willen we dit?’

‘De kernvraag is dan ook bij het gebruik van data 
niet: ‘mogen we dit?’, maar willen we dit?’’

Het ontwikkelen van een moreel kompas, specifiek op het gebied 
van data, zal de komende jaren een essentieel onderdeel worden van 
de ‘digitale volwassenheid’. Alleen dan kunnen organisaties nieuwe 
technologieën inzetten op een manier die bij hen past. Vooraf de 
juiste ethische vragen stellen, zorgt ervoor dat je achteraf het 
antwoord niet schuldig hoeft te blijven.

21Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019
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Medewerkers vertrouwen hun eigen
organisatie (deels)

Hoe betrouwbaar vinden privacy professionals hun eigen organi-
satie eigenlijk? Daarom stelde wij de vraag: ‘Als ik klant zou zijn bij 
mijn eigen organisatie, zou ik vertrouwen hebben in de omgang 
met mijn persoonsgegevens.’

De volgende interessante inzichten komen naar voren: 

•  Meer dan de helft (54%) van de privacy professionals heeft 
vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens bij de eigen 
organisatie als zij zelf klant zouden zijn. 

•  Privacy professionals in de sectoren ‘Zakelijke dienstverlening’ 
en ‘Zorg & Welzijn lijken het meeste vertrouwen te hebben, met 
zo’n 71% ligt het percentage in deze sectoren hoger dan het 
gemiddelde. 

•  Ondervraagden met de functie Compliance Officer en ICT-ers 
hebben, met 100%, het meeste vertrouwen in de omgang met 
persoonsgegevens binnen de eigen organisatie. Bij de functie 
Directeur/Manager is dat vertrouwen, met 45% aanzienlijk 
minder. 

Ondervraagden hebben in een aantal gevallen aangegeven dat 
persoonsgegevens voor andere doeleinden wordt gebruikt dan 
waarvoor de gegevens zijn verzameld (onverenigbaar gebruik).
In andere gevallen maken functionarissen zich zorgen om de 
beveiliging van hun persoonsgegevens. In een enkel geval heeft de 
betreffende functionaris zijn/haar zorgen geuit, maar niet in alle 
gevallen leidt dat ook tot tevredenheid.
  

Tip!

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ 
Volg vooral je eigen morele kompas als je twijfelt hoe je met een 
bepaalde set aan persoonsgegevens om moet gaan. Je onderbuik-
gevoel kan het begin zijn van een nadere analyse, klopt je onder-
buikt gevoel?

Nee 2,4%

Anders 23,2%

Ja 54,1%

Een beetje 20,3%



De technologieën van vandaag bieden veel mogelijkheden om de 
relatie met jouw klanten (verder) te verbeteren. Het hebben van 
vertrouwen van diezelfde klanten is een noodzakelijke voorwaarde 
voor het succes daarvan. Die klantdata vertegenwoordigt een enor-
me waarde en die waarde zul je dus ook goed moeten beschermen. 
Om dit te bereiken is een heldere ambitie nodig op het gebied van 
gegevensbescherming. Dit vereist een duidelijke strategie en doel-
stelling. Als deze ontbreekt zul je mateloos achter de feiten blijven 
aanlopen. Bepaal dus het volwassenheidsniveau dat je wilt bereiken 
als organisatie.

‘Een ambitie bepalen en deze op papier zetten is één. 
Het daadwerkelijk realiseren ervan is een compleet ander 
verhaal. Wij zien in de praktijk vaak een enorme gap 
tussen de ambitie en de werkelijk behaalde resultaten.’

Wat is de ambitie voor 
de komende twee jaar? 

Wat zijn jouw ambities voor het Privacy
Information Management System, 
de ISO 27701?

Belangrijkste reden voor deze gap is de beschikbaarheid van tijd, 
geld en capaciteit om de activiteiten te realiseren. Zonder deze 
middelen wordt het realiseren van de ambitie een moeilijke, zo niet 
onmogelijke, klus. ‘Veel organisaties staan helaas nog onvoldoende 
stil bij de haalbaarheid van geformuleerde ambities’; concludeert 
Marius van Rijswijk.

Op dit moment zijn er eigenlijk nog geen formeel erkende volwas-
senheidsmodel op het gebied van privacy. Er zijn helaas veel partijen 
die pretenderen een ‘AVG-keurmerk’ af te kunnen geven. Hiermee 
zou je dan kunnen aantonen dat jouw organisatie AVG-proof is. Dit 
is op z’n minst misleidend.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een nieuwsbericht van 
vorig jaar al gewaarschuwd voor bedrijven die zeggen dat ze een 
keurmerk kunnen afgeven waarmee organisaties aan kunnen tonen 
dat ze helemaal voldoen aan de AVG. Tot op heden heeft de 
Autoriteit Persoonsgegevens geen ‘AVG-keurmerk’ goedgekeurd. 
Laat je dus niet verleiden!

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming heeft een 
begin gemaakt met een model voor organisaties om te groeien in de 
omgang met privacy. Zij bieden ook een Self assessment tool privacy 
volwassenheid (PriSA) aan en een Handreiking borging van privacy en 
volwassenheidsmodel. 

In augustus is een officiële norm, de ISO 27701, gepubliceerd. Deze 
norm specificeert eigenlijk een Privacy Information Management 
System (PIMS), aanvullend op de ISO 27001, ISO 27002 en 29100 
(Privacy Framework). Deze kan een goede leidraad vormen om 
gegevensbescherming binnen jouw organisatie naar een hoger 
niveau te tillen. Deze nieuwe norm geldt overigens niet alleen voor 
de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken, maar ook voor 
verwerkers.

25Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019
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Hoe ambitieus zijn organisaties eigenlijk? Daarom stelden wij de 
vraag: ‘Heeft de organisatie voor de komende twee jaar een 
ambitie geformuleerd om gegevensbescherming op een hoger 
volwassenheidsniveau te brengen?’

De volgende interessante inzichten komen naar voren: 

•  Bijna de helft (46%) van de organisaties geeft aan een heldere 
ambitie te hebben geformuleerd voor de komende twee jaar om 
gegevensbescherming op een hoger volwassenheidsniveau te 
brengen. 

•  Bijna de helft (44,3 %) van de organisaties heeft (nog) geen 
ambitie geformuleerd. Hiervan geeft 7,7% aan dit niet nodig te 

vinden en 36,6% het wellicht in de toekomst zal gaan opstellen. 

•  De sectoren ‘Onderwijs & Cultuur’ en ‘Industrie’ lijken, bij het 
vormen van ambities, voorop te lopen met respectievelijk, 67% 
en 75%. 

De ambities die in onze gesprekken benoemd zijn, hebben veelal 
betrekking op ‘compliant zijn’. Het aanvullen van het register van 
verwerkingsactiviteiten en uitvoeren van een bewaartermijnen be-
leid worden als voorbeelden genoemd. Vaak wordt ook bewustzijn 
en verantwoordelijkheid van medewerkers genoemd als expliciet 
onderdeel van de ambities.

Tip!

Stel realistische ambities, houd rekening met de beschikbare 
hoeveelheid tijd, geld en/of capaciteit. Maak onderscheid tussen 
wat je minimaal op de kortere termijn wil bereiken en wat ook la-
ter kan doen. Maak de ambitie meetbaar: zo is duidelijk wanneer 
doelen zijn behaald, maar kun je ook tijdig signaleren en bijsturen 
wanneer doelen niet worden gehaald.

Een heldere ambitie op het gebied
van privacy en beveiliging ontbreekt vaak

Nee, niet nodig 8%

Anders 7%

Ja 46%

Nee, nog niet 
gedaan 37%
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Een ambitie formuleren is een ding, deze ambitie ook realiseren is 
natuurlijk net zo belangrijk. De vraag die wij stelden was dan ook: 
‘Is de organisatie op dit moment ingericht om het gewenste 
ambitieniveau te realiseren?’

De volgende interessante inzichten komen naar voren:

•  Veruit de meeste organisaties zijn op dit moment nog niet 
ingericht om de ambities te realiseren. Zo’n 71% van de 
organisaties beschikt op dit moment over onvoldoende tijd, geld 
of capaciteit om de ambities te kunnen realiseren. 

•  Een klein deel van de organisaties (23%) beschikt wel over 
voldoende middelen (tijd, geld, capaciteit) om de ambitie voor de 
komende twee jaar te realiseren. 

‘Om de ambities te realiseren is een goede ‘tone at the top’ 
nodig. Managers moeten in staat zijn om het goede voorbeeld 
te geven en vragen van hun medewerkers te beantwoorden.’

•  We zien grote verschillen tussen sectoren voor wat betreft de 
beschikbare middelen om de ambitie te realiseren. De sector 
‘Kinderopvang’ is, met 6%, de sector met het minst aantal 
organisaties die voldoende middelen beschikbaar heeft om de 
ambities te realiseren. De sector ‘Zakelijke dienstverlening’ is, 
met 35%, de sector die de meeste middelen ter beschikking stelt 
om ambities te realiseren.

Tip!

Bepaal hoe je met geringe inspanning verbeteringen kunt 
doorvoeren in de organisatie (bepaal de zogenaamde quick wins). 
Daarnaast kan het kritisch beoordelen van de eigen werkwijze 
(hebben we deze persoonsgegevens wel echt nodig?, waarom 
doen we dit?) al tot een verbetering in termen van privacy én 
efficiency leiden.

Voldoende middelen ontbreken vaak 
om de ambitie te realiseren
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Eigenlijk zijn er twee redenen om aantoonbaar te voldoen aan de 
AVG en informatiebeveiligingsnormen. 

In de eerste plaats wil je je als organisatie positief onderscheiden 
in de markt. Het beschermen van de (persoons)gegevens van 
klanten, cliënten of burgers vormt een belangrijk bestaansrecht van 
de organisatie. Het vormt daarmee dus ook het kapitaal van jouw 
organisatie. Logisch dat je jouw reputatie goed wilt beschermen, 
toch? Kortom, een intrinsieke motivatie. 

In de tweede plaats wil je voorkomen dat de toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens, langskomt en je imagoschade 
oploopt of boetes krijgt. Dit is een meer extern gedreven en vrij 
rechttoe-rechtaan reden.

‘Wij kiezen voor een risicogebaseerde benadering. 
100% compliant zijn is eigenlijk niet eens mogelijk en zou ook 
niet een doel op zich moeten zijn.’

Hoe compliant zijn 
organisaties op dit moment? 

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft in haar Toezichtkader Autori-
teit Persoonsgegevens 2018-2019 inzicht in de uitgangspunten van 
haar toezicht. Daaruit blijkt dat de toezichthouder het belangrijk 
vindt; ‘om de (mate van) naleving te controleren.’ En ook dat: 
‘Bedrijven en overheden moeten aantonen dat zij in overeenstem-
ming handelen met de AVG.’ Deze benadering sluit aan bij het begrip 
‘compliant’ zijn, voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied 
van privacy.

Tegelijkertijd geeft de toezichthouder aan dat het op orde hebben 
van de verantwoordingsplichten niet per definitie wil zeggen dat 
een organisatie volledig voldoet aan de AVG. ‘Het is echter wel een 
goede indicatie van de mate waarin serieus werk is gemaakt van de 
implementatie van de AVG en dat is nagedacht over belangrijke 
onderdelen uit de AVG’, voegt zij daaraan toe. Dit sluit meer aan bij 
een risicogebaseerde benadering, ‘in control’ zijn. Deze risico- 
gebaseerde benadering zien we ook benadrukt in het Toezichtkader 
Autoriteit Persoonsgegevens 2018-2019. Hierin staat; ‘De AP han-
teert in haar toezicht een risicogerichte aanpak waarbij zij extra oog 
heeft voor mogelijke inbreuken op de bescherming van persoons- 
gegevens waarbij grote groepen mensen kunnen worden geraakt.’

‘In control zijn levert een comfortabel gevoel op, omdat je weet 
dat de persoonsgegevens van klanten en medewerkers zijn 
beschermd en dat de organisatie een goede beveiliging kan 
garanderen.’

Wat levert het je als organisatie uiteindelijk op, dat zogenaamde ‘in 
control’ op de AVG zijn? Als bestuurder, Functionaris voor Gegevens-
bescherming of Privacy Officer slaap je toch net even wat lekkerder 
als je weet dat de organisatie alles op orde heeft. Je hebt namelijk 
de grootste risico’s op het gebied van privacy en beveiliging in beeld 
gebracht en er zijn maatregelen gedefinieerd én uitgevoerd om deze 
risico’s te mitigeren. Fijn gevoel toch?

Kan jij lekker slapen?
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Hoe compliant zijn organisaties eigenlijk 1,5 jaar na introductie 
van de AVG? Hoe gaan zij om met risico’s. Is de organisatie 
‘compliant’ op het gebied van gegevensbescherming?

De volgende interessante inzichten komen naar voren: 

•  Ruim 7% van de organisaties geeft aan compliant te zijn op de 
AVG. Binnen de sector ‘Overheid’ is het percentage dat zegt 
compliant te zijn het hoogst, namelijk 13%. De sector ‘Zakelijke 
dienstverlening’ volgt hen nauw op de voet met 11%. Van de 
organisaties binnen de sectoren ‘Industrie’, ‘Kinderopvang’ en 
‘Onderwijs & Cultuur’ geven de meeste aan nog niet compliant 
te zijn. 

•  Zo’n 85% van de organisaties geeft aan deels of grotendeels te 
kunnen aantonen dat zij voldoen aan de AVG. 

Organisaties zijn (groten)deels compliant
op de AVG

Ja 7%

Anders 6%

Grotendeels 52%

Deels 33%

•  Ongeveer 2% van de organisaties geeft toe dat zij niet kunnen 
aantonen dat zij compliant zijn op de AVG. Binnen de sector 
‘Onderwijs & Cultuur’ ligt dit percentage met 11% het hoogst. 

‘Comply or explain!’, leg eens uit

Het Engelse werkwoord ‘to comply’ betekent ‘voldoen’ of ‘naleven’. 
De laatste jaren wordt het begrip ‘compliance’ steeds vaker gebruikt 
als vakterm voor de naleving van wet- en regelgeving. Dat is net 
even wat anders dan ‘in control’ zijn. Vraag jezelf als organisatie af 
welke ambitie je hebt en of je juist ‘compliant’ of ‘in control’ wilt zijn 
op gegevensbescherming. Dit bepaalt namelijk in hoge mate welke 
maatregelen je in moet zetten en of je wel of niet lekker slaapt.  
  
Het verschil tussen compliant zijn en in control zijn hangt voor een 
groot deel af van hoe je naar de begrippen ‘in control’ en ‘compliant’ 
kijkt. Misschien is het verschil het eenvoudigst uit te drukken door de 
volgende stelling. ‘In control’ zijn is meer dan het voldoen aan regels! 
Je kunt namelijk ‘compliant’ zijn zonder dat je ‘in control’ bent.’
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De ISO 27701 is nog erg onbekend

De ontwikkelingen gaan door en zo is er ook een norm ontwikkeld 
voor een Privacy Management Systeem. Omdat wij benieuwd 
waren of organisaties hiervan op de hoogte waren, stelde wij de 
vraag: Zijn jullie van plan de ISO/IEC 27701 te gebruiken om de 
implementatie van de AVG aantoonbaar te maken?

•  De ISO 27701 geeft randvoorwaarden en richtlijnen voor het 
opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een 
Privacy Informatie Management Systeem. Ruim de helft (52%) van 
de organisaties is niet bekend met de nieuwe ISO 27701. De sec-
tor ‘Onderwijs & Cultuur’ valt hierin op omdat het percentage dat 
onbekendheid met deze norm, met 78%, ver boven het gemiddel-
de ligt. De organisaties die bekend zijn met de ISO 277001 geven 
expliciet aan geen gebruik te zullen maken van de norm.

•  41% van de organisaties kent de norm, maar slechts 13% daarvan 
gaat deze norm ook echt gebruiken. De sectoren waarbinnen de 
norm het meest toegepast lijkt te gaan worden zijn: ‘Overheid’, 
‘Zakelijke dienstverlening’ en ‘Industrie’.

Compliant zijn betekent dat de focus ligt op de naleving van de 
wet- en regelgeving. Een voorbeeld: als organisatie verwerk je, voor 
de salarisadministratie persoonsgegevens. Het zou maar zo kunnen 
zijn dat je dit ‘compliant’ doet, zonder dat je het zelf weet. Immers, 
je verwerkt (in principe) uitsluitend persoonsgegevens die je nodig 
hebt voor de salarisadministratie en je mag deze ook verwerken 
volgens de wetgeving. Dat betekent nog niet dat je daarmee ook ‘in 
control’ bent. Dat ben je pas als je hebt vastgesteld welke persoons-
gegevens je precies verwerkt, je de wettelijke grondslag in detail 
hebt uitgewerkt, je de verwerking hebt vastgelegd in het register 
van verwerkingsactiviteiten, je periodiek toetst of wetgeving mis-
schien is gewijzigd en dit aanleiding geeft je proces aan te passen 
e.d. Dan heb je grip op de verwerking en kun je stellen dat je ‘in con-
trol’ bent (op die specifieke verwerking). 

‘In control’ ben je dus wanneer én de naleving van de AVG en infor-
matiebeveiligingsstandaarden (o.a. NEN7510/ISO27001/2/BIO, voor 
zover van toepassing) is geborgd én je, over langere tijd bezien, de 
effectiviteit van de processen en procedures kunt aantonen.  

  
‘Alleen als je ‘in control’ bent kún je je het permitteren bewust 
af te wijken van wetgeving. Je leeft dan de wet- en regelgeving 
op bepaalde punten bewust niet na, maar weet wel welke 
risico’s dit oplevert voor jouw organisatie.’
  
 
Door een bewuste keuze te maken wordt een risico gebaseerde 
benadering mogelijk en daar komt ‘comply or explain’ om de hoek 
kijken: kunnen uitleggen waarom je bepaalde risico’s als organisatie 
kunt en wilt accepteren, ondanks de risico’s die eraan kleven.
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•  Het zijn voornamelijk degenen met een functie ICT-er, Directeur/
Manager, FG/Privacy Officer en Consultant/Adviseur, die bekend 
zijn met de ISO 27701 norm. 

Organisaties hebben nog onvoldoende
risico’s in beeld

Een volwassen privacy organisatie heeft inzicht in de privacy- en 
beveiligingsrisico’s binnen de organisatie. Dit past ook goed bij 
de risicogebaseerde benadering. Maar hebben organisaties hun 
risico’s goed in beeld? Daarom stelden wij de vraag: Weet de 
organisatie welke financiële of reputatie risico’s zij loopt in het 
geval van een incident op het gebied van gegevensbescherming?

De volgende interessante inzichten komen naar voren: 
 
•  Een derde (33%) van de organisaties weet welke financiële of 

reputatierisico’s zij lopen in het geval van een gegevensbescher-

mings incident. De sectoren ‘Industrie’, ‘Zakelijke dienstverlening’ 
en ‘Zorg & Welzijn’ liggen met een gemiddelde van 43% net boven 
dat gemiddelde.

•  Ruim de helft (54%) van de organisaties heeft deels de risico’s 
in beeld gebracht. Bijna een kwart (22%) van deze organisaties 
neemt daar genoegen mee en vindt het meer dan voldoende. Een 
derde (33%) van deze organisaties vindt dat echter niet voldoende. 

•  Zo’n 6% heeft de financiële of reputatierisico’s (nog) niet in beeld 
gebracht. Met name in de sector ‘Kinderopvang’ ligt dit percen- 
tage, met 19%, ver boven het gemiddelde.

Deels, voldoende
22%

Nee 6%

Anders 7%

Ja 33%

Deels, niet voldoende 33%
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Help! Een audit. We zien veel organisaties met audit stress. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door het gevoel niet ‘in control’ te 
zijn. Deze stress is vaak onnodig en kan eigenlijk vrij eenvoudig 
voorkomen worden. 

Dit begint bij het veranderen van het perspectief op een audit. 
Het wordt namelijk vaak gezien als controle, iemand komt vooral 
kijken waar het fout gaat. Hierdoor roept een audit vooral negatieve 
gevoelens op. Zonde natuurlijk!

Hoe bereiden organisaties  
zich voor op een inspectie van 
de AP?  

De verantwoordelijke functionarissen voor de certificering worden 
vaak angstiger naarmate een audit dichtbij komt. De stress wordt 
veelal veroorzaakt doordat het Plan-Do-Check-Act controlesysteem 
feitelijk niet goed werkt. Het is dan ook belangrijk om het audit- 
proces goed in te richten en de de verantwoordelijken binnen de 
organisatie te wijzen op zijn of haar taken. Op die manier kan
je met minder stress een audit tegemoet gaan omdat je weet dat 
het PDCA-systeem werkt.

Het andere perspectief om stress te voorkomen is het omarmen van 
het uitgangspunt: ‘wat willen we leren van een audit, waar kunnen 
wij het nóg beter doen?’ Kortom, een positieve benadering. Een 
audit is een periodieke controle, door middel van een interne en/of 
externe audit, om de naleving van wet- en regelgeving en normen 
uit bijvoorbeeld NEN7510/ISO27001/2/BIO e.d., maar natuurlijk ook 
de AVG, te toetsen. Een audit is dus eigenlijk niets meer dan een 
instrument om grip te houden op de eigen bedrijfsvoering. 

‘De vraag zou eigenlijk moeten zijn: hoe kan je het maximale 
rendement uit een audit halen?’

Een audit kan de organisatie veel opleveren. Allereerst kun je, met 
behulp van de uitkomsten van een audit verbeteringen aanbrengen 
in de bedrijfsprocessen. Daarnaast kun je aan klanten laten zien dat 
de persoonsgegevens bij jouw organisatie in goede handen zijn. 
En, in het geval van een incident kun je aan de toezichthouders 
(o.a. de Autoriteit Persoonsgegevens) aantonen dat jouw organisatie 
gestandaardiseerde maatregelen heeft getroffen om inbreuken op 
de bescherming van persoonsgegevens te voorkomen. Kortom, er 
zijn voldoende redenen om de audit écht serieus te nemen. De vraag 
zou eigenlijk moeten zijn: hoe kan je het maximale rendement uit 
een audit halen?

Een goede audit is niet vervelend, echt niet!
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Organisaties voeren ad hoc of  
gestructureerd controles uit

Hoe gaan organisatie eigenlijk om met audits en hoe consequent 
zetten zij dit in als instrument om de organisatie verder te 
brengen? Daarom stelde wij de vraag: Voert de organisatie 
periodiek controles uit op de naleving van de geldende privacy 
wet- en regelgeving?

De volgende interessante inzichten komen naar voren: 
 
•  Zo’n driekwart (75%) van de organisaties voert in meer of mindere 

mate periodieke controle uit op de naleving van privacy wet- en 
regelgeving (AVG).

•  Een kwart (25%) van de organisaties die periodieke controles 
uitvoert, voert deze gestructureerd uit en de helft (50%) voert 
controles ad hoc uit. 

•  16% van de organisaties voert helemaal geen controles uit op de 
naleving van de AVG. 

 

‘Alle werkzaamheden die waren gepland zijn inmiddels 
uitgevoerd. Door middel van audits moeten we straks gaan 
vaststellen of de naleving plaatsvindt. We maken op dit 
moment echter nog niet de PDCA-cyclus rond.’

Uit de interviews komt in de eerste plaats naar voren dat veel organi-
saties de wens hebben om een Plan-Do-Check-Act cyclus in te richten 
om op een gestructureerde wijze de naleving op de AVG te bepalen. 
Bij geen van de geïnterviewden organisaties blijkt dat er een volledig 
functionerende PDCA-cyclus aanwezig is. De meeste organisaties 
bevinden zich in de PLAN en DO fase. 

In de tweede plaats wijzen organisaties naar de rol en taak van de 
Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). De FG zou op basis van 
zijn/haar controlerende en toezichthoudende functie de naleving 
binnen de organisatie moeten bepalen.

In de derde plaats hebben organisaties een sterke behoefte aan 
meer duidelijkheid en standpunten vanuit de Autoriteit Persoons-
gegevens. Organisaties zouden bijvoorbeeld graag van de AP willen 
horen hoe een organisatie aantoonbaar kan maken dat deze in 
control is op de AVG. 

In de vierde plaats ervaren organisaties een gebrek aan normen- 
kaders om aantoonbaar in control te zijn op de AVG. Bepaalde 
organisaties zijn wel bezig met het opstellen van een eigen normen-
kader die intern kan worden geaudit en aansluit bij het normenkader 
voor informatiebeveiliging (o.a. ISO 27001 of de NEN7510).

Ja, gestructureerd 
25%

Nee, geen 
controles 16%

Anders 6%

Nee, ad hoc 50%
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Help! De Autoriteit Persoonsgegevens 
op de stoep

De Autoriteit Persoonsgegevens kan (onverwachts) langskomen 
om te kijken of de organisatie voldoet aan privacy wet- en regel-
geving en de beveiliging van gegevens. Weten medewerkers wat 
zij in dit geval wel of niet mogen zeggen en doen? Haal je er een 
advocaat of een privacy adviseur bij? Kortom, het is belangrijk om 
je op een dergelijke inspectie voor te bereiden.

Stress veroorzaakt door een controle of audit heb je alleen als je 
geen vertrouwen hebt in een positieve uitkomst. Als ‘alles’ op orde 
is, je PDCA-cyclus goed loopt en je je goed hebt voorbereid, maak je 
je geen zorgen en heb je dus ook geen stress. Als een audit of een 
controle de organisatie wél stress oplevert, gaat er in de voor- 
bereiding iets niet goed.

‘Wij zijn al lang blij als een verwerkersovereenkomst eindelijk is 
getekend. Het toetsen of een verwerker de gemaakte afspraken 
en eisen uit de verwerkersovereenkomst nakomt (right to audit) 
doen we nog niet.’

Tip!

Het hebben van een Plan-Do-Check-Act cyclus op de verwerking 
van persoonsgegevens is wenselijk voor de aantoonbaarheid van 
de naleving. Het zorgt ervoor dat je als organisatie streeft naar 
een continue verbetering t.a.v. de omgang met persoons- 
gegevens. Vanuit VKA zien we de wens en vraag om informatie-
beveiliging en privacy te combineren steeds vaker terugkomen. 
Veel organisaties zien privacy en informatiebeveiliging niet meer 
los van elkaar. Bij VKA spreken we over gegevensbescherming 
en de inrichting van bijvoorbeeld een GegevensBescherming 
Management Systeem (het GBMS). Dit is een PDCA-cyclus uit de 
ISO27001/NEN7510 (informatiebeveiligingsnorm) gecombineerd 
met de eisen uit de AVG.
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Bereiden organisaties zich eigenlijk actief voor op een bezoekje 
van de Autoriteit Persoonsgegevens? 

De volgende interessante inzichten komen naar voren: 
 
•  Aan de ene kant blijkt dat bepaalde organisaties niet bang zijn 

voor een bezoek van de toezichthouder en zelfs graag in gesprek 
zouden gaan. Zo’n 61% geeft aan geheel of deels voorbereid te 
zijn op een onaangekondigd bezoek van de Autoriteit Persoonsge-
gevens.

•  Vooral de sector ‘Overheid’ lijkt goed voorbereid te zijn. Bijna 75% 
geeft aan geheel of deels voorbereid te zijn. Ook de sectoren 
‘Industrie’ en ‘Onderwijs & Cultuur’ lijken goed voorbereid te zijn. 
Bijna 67% van de organisaties in deze sectoren is geheel of deels 
voorbereid. Daarna volgt de sector ‘Zakelijke dienstverlening’ (60%).

Organisaties zijn (deels) voorbereid op een 
inspectie van de Autoriteit Persoonsgegevens

•  Aan de andere kant zien we organisaties die veel terughoudender 
zijn. 31% is niet voorbereid op een inspectie van de toezichthou-
der. Dit komt ook veelal voort uit de onzekerheid over het wel of 
niet voldoen aan de eisen uit de AVG. Maar ook is het simpelweg 
omdat het register van verwerkingsactiviteiten niet compleet is, 
beleidsdocumenten niet aanwezig zijn en/of de privacy cultuur 
binnen de organisatie niet op orde is. 

•  De sector ‘Kinderopvang’ lijkt het minst voorbereid te zijn (38%). 
De sector ‘Onderwijs & Cultuur’ volgt deze sector op de voet met 
33%. 

‘Onze grondhouding is om keurig de regels te volgen, maar 
bepaalde maatregelen uit de AVG of vanuit AP, zijn simpelweg 
niet realistisch om door te kunnen voeren in een organisatie 
van een bepaalde omvang.’

Uit de interviews komt naar voren dat de meeste organisaties een 
pragmatische insteek hanteren bij het voldoen aan de eisen. Deze 
organisaties geven aan dat ze kunnen uitleggen waarmee men bezig 
is (geweest). Sommige organisaties beschikken over een dashboard 
waarop zichtbaar is welke essentiële onderdelen uit de AVG zijn 
doorgevoerd en geïmplementeerd.

Uit de interviews komt ook ook naar voren dat sommige organisaties 
calculerend rekening houden met wat de toezichthouder het liefst 
zou willen zien. Deze organisaties houden dan ook bewust de ont-
wikkelingen in de gaten om vervolgens daar pas op te anticiperen.

Nee 31%

Anders 8%

Ja 27%

Deels 34%



46 47Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019

Tip!

In de diverse App-Stores bestaat de zogenaamde ‘Dawn Raid App’ 
van advocatenkantoor Houthoff. Deze voorziet je van juridische 
informatie over een (on)verwacht bezoek door de Autoriteit Per-
soonsgegevens. De App geeft aan hoe je je kunt voorbereiden en 
wat je moet doen op het moment van zo’n bezoek.  

Tip!

Angst voor een bezoek van de toezichthouder zou je als organi-
satie in principe niet moet hebben. In de meeste gevallen kan je 
namelijk duidelijk aangeven hoe, wat en waarom bepaalde maat-
regelen zijn doorgevoerd en wat daarbij de overwegingen waren. 
Deze wijze van werken zien we al jaren terug binnen het werkveld 
van de informatiebeveiliging. Het is een risico gebaseerde aanpak 
en zorgt ervoor dat de hoogste risico’s in jouw organisatie als 
eerste worden verbeterd. Als organisatie kan je daarmee onder-
bouwen waarom je bepaalde risico’s eerst bent gaan uitwerken. 
Op basis van deze werkwijze kun je richting de toezichthouder 
ook op een logische manier onderbouwen waarom de organisatie 
bijvoorbeeld primair heeft gekozen om autorisaties en logging 
in te richten maar dat hierdoor het verwerkingsregister nog niet 
voor 100% volledig is gevuld. 

Ik krijg geen resultaat in de App store?



48 49Nationale Privacy Compliance Benchmark 2019

In totaal hebben 246 organisaties, uit verschillende sectoren, deel- 
genomen aan ons onderzoek. De helft van de deelnemende organi-
saties is afkomstig uit de sectoren ‘Zakelijke dienstverlening’ en ‘Zorg 
& Welzijn’. Ook de sector ‘Overheid’ is met 13% vertegenwoordigd. 

Tussen de respondenten zitten diverse privacy en security functio- 
narissen, zoals Functionaris voor Gegevensbescherming, Privacy 
Officer en Chief Information Security Officer. De meeste responden-
ten hebben een rol als FG/Privacy Officer. Maar ook functiegroep 
Consultant/Adviseur is goed vertegenwoordigd, gevolgd door de 
functiegroep Directeur/Manager.

Door de variatie in sectoren en functies, is een mooi divers en 
gevarieerd beeld ontstaan die een inkijk geeft in de ontwikkeling van 
de gegevensbescherming binnen Nederland. 

Over de deelnemende  
organisaties 

Sectoren

Respondenten

Zorg &
Welzijn 18,3%

Overig 21,5%

Industrie 4,9%

Overheid
13,0%

Kinderopvang 6,5%

Onderwijs &
Cultuur 3,7%

Zakelijke dienst-
verlening 32,1%
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Over Verdonck, Klooster
& Associates

Onze opdrachtgevers staan voor grote uitdagingen. Bij VKA geloven 
we dat digitalisering bij uitstek een middel is om uitdagingen op te 
lossen. Maar dat is niet eenvoudig. Vaak zien we dat projecten 
verzanden en vastlopen, terwijl ze juist met oplossingen zouden 
moeten komen: stakeholders met tegengestelde belangen, verschil-
lende visies op de oplossing, een beperkt budget, verouderde ICT 
waar je iets mee moet en dan ook nog allemaal technologische 
(on)mogelijkheden die wel of niet de oplossing kunnen bieden… 
Overzicht houden is dan al een hele prestatie, laat staan het project 
tot een goed einde brengen.

VKA brengt een probleem terug tot de essentie. We houden 
focus op het einddoel, we onderbouwen alle opties en laten de 
consequenties zien. We maken in gewone mensentaal duidelijk hoe 
ICT daaraan kan bijdragen. Dat maakt het nemen van de juiste 
beslissingen bij lastige keuzes mogelijk en makkelijker. Dat betekent 
niet dat wij die keuzes maken, maar dat we helder maken wát de 
keuzes zijn en welke gevolgen een keuze met zich mee brengt. 
Wij maken onze opdrachtgevers keuzevaardig.

Kiezen is soms best ingewikkeld. Maar is ook te leren. VKA stelt u in 
staat om de beste keuze te maken. Juist als het om complexe vraag-
stukken gaat waarin ICT een belangrijke rol speelt.

Voor welke keuzes staat u de komende tijd?

VKA. Wij maken kiezen mogelijk. 
Juist als het moeilijke keuzes zijn.




