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Toegevoegde waarde die Simac levert

Aanpak Simac

Inspanning en doorlooptijd



Risico’s

▪ Aansprakelijkheid en reputatieschade bij datalekken

▪ Continuïteit

▪ Niet compliant zijn met GDPR vanaf 25 mei 2018

– Boete tot maximaal 20 miljoen

– of maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet



Uitdagingen

▪ Creëren inzicht in verwerkte persoonsgegevens

▪ Borgen voldoende kennis over wetgeving, organisatie & technologie

▪ Grip krijgen op de aanpak richting compliancy

▪ Zorgen voor het juiste niveau van juridische, organisatorische en 
technologische maatregelen

▪ Operationele borging



Toegevoegde waarde 

▪ Start maken met de documentatieplicht en compliancy

▪ Alle aspecten, niet alleen juridisch maar ook organisatie en 
techniek

▪ Verwerkte persoonsgegevens in beeld

▪ Inzicht niveau bestaande maatregelen

▪ Verbeterplan, leidraad richting compliancy



Aanpak Simac

▪ 3-Ledig (J,O,T)

▪ Persoonsgegevens staan 
centraal

▪ Grondige JOT analyse op 
128 maatregelen

▪ Helder rapport met 
verbeterplan

▪ Trusted Advisor



Stappenplan

1. Inventariseren IST (self assessment door klant)

2. Beoordelen kwaliteit inventarisatie

3. Kick-off gesprek (afstemming, ruimte voor vragen)

4. Analyseren IST situatie

5. Aanname check (vragenlijst via e-mail)

6. Analyseren IST situatie vervolg

7. Vastleggen SOLL situatie

8. Schrijven eindrapport met verbeterplan (ca. 40 pag.)

9. Eindpresentatie (ruimte voor vragen)
Trechtermodel



1. Inventarisatie IST situatie
▪ Organisatie: 

wat zijn de kenmerken van uw organisatie?

▪ PIA: 
wat is de impact op de betrokkenen en uw organisatie als er iets mis gaat met de 
verwerking?

▪ Verwerkingsactiviteiten: 
welke persoonsgegevens verwerkt u en onder welke omstandigheden?

▪ Maatregelen (JOT): 
welke maatregelen heeft u getroffen op juridisch, organisatorisch en technisch vlak?

▪ Documenten: 
aanleveren specifieke lijst met documenten ter ondersteuning analyse bestaande situatie

Totaal ongeveer 160 vragen



2. Beoordeling antwoorden

▪ Volledigheid

▪ Kwaliteit van de antwoorden om:

– een goed overzicht te kunnen creëren van de verwerkte persoonsgegevens en de 
(sub)verwerkers;

– de PIA uit te kunnen voeren;

– de status/volledigheid van de JOT maatregelen te kunnen beoordelen.

▪ Terugkoppeling via mail en/of telefonisch

▪ Uitvoeren Privacy Impact Analyse



Privacy Impact Analyse

▪ Hoe groot is het effect van het niet correct omgaan met of het verlies van 
persoonsgegevens voor uw bedrijf en de betrokkenen (personen).

▪ Het resultaat heeft impact op de noodzaak van additionele maatregelen. Should
haves worden Must haves bij groter effect.



3. Kick-off

▪ Kennismaking met uw Security Consultant

▪ Stappen en planning nogmaals met elkaar doornemen

▪ Focus op de inhoud, met elkaar de diepte in aan de hand van de 
inventarisatie en een eerste analyse

▪ Ruimte voor het wederzijds stellen van vragen

▪ Het geleerde nemen we mee naar het vervolg van de analyse 



4. Analyseren IST

▪ Op basis van inventarisatie en Kick-off starten we met de analyse van de 
bestaande situatie

▪ Privacy Impact Analyse (PIA) nogmaals uitvoeren

▪ Alle 128 JOT Maatregelen uit 18 categorieën doornemen en gegevens 
vastleggen zoals implementatiestatus en de beschrijving van de bestaande 
situatie

▪ Op basis van antwoorden en PIA bepalen of een maatregel nodig is. 
Classificatie kan zijn “Must have”, “Should have”, “Nice to have” of “Indien 
noodzakelijk” 

▪ Eventuele aannames vastleggen



Maatregel categorieën



5. Aanname check

▪ Vastgelegde aannames worden ter beoordeling voorgelegd

▪ De aannames worden stellig beschreven om eenduidige antwoorden te 
krijgen



6. Analyseren IST vervolg

▪ Aannames zijn beoordeeld en worden gebruikt om de analyse van de IST 
situatie af te ronden

▪ De AVG Readiness scorecard is onderdeel van de rapportage



7. Vastleggen SOLL situatie

▪ Focus op de Must Haves

▪ Volledig beschrijven van alle Must Haves waarvan de implementatie niet 
of slechts deels ingevuld is



8. Schrijven eindrapport 1/2

▪ Management samenvatting

▪ Bestaande situatie (IST)

▪ Overzicht persoonsgegevens

▪ Overzicht (sub)verwerkers

▪ Privacy impact analyse

▪ AVG Readiness Scorecard

▪ Status bestaande maatregelen



8. Schrijven eindrapport 2/2

▪ Gewenste situatie (SOLL)

▪ Benodigde additionele maatregelen (Must haves)

▪ Verbeterplan

▪ Tabel met geconsolideerde activiteiten, in de juiste volgorde en 
ondersteund door een gedetailleerde toelichting en aanpak

▪ Addendum

▪ Alle onderzochte maatregelen met daarbij de rationale, dit als 
referentiedocument



Screenshots rapportage



Inspanning en doorlooptijd

▪ Organisatiegrootte < 100 FTE

– Assessment inspanning klant – 40 tot 60 uur

– Doorlooptijd 6 tot 8 weken

▪ Organisatiegrootte < 250 FTE

– Assessment inspanning klant – 60 tot 80 uur

– Doorlooptijd 6 tot 8 weken

▪ Organisatiegrootte > 250 FTE

– Assessment inspanning klant – 80 tot 100 uur

– Doorlooptijd 10 tot 12 weken



Kan ik iets 
verduidelijken?


