
‘Vanwege uw aansluiting bij 
Zorg aan Zet geldt altijd een 

korting van 10% op ons 
reguliere tarief.’

Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen er niet omheen: implementatie van de AVG-vereisten. De 
Autoriteit Persoonsgegevens richt zich mede op deze sectoren vanwege de gevoeligheid van de 
gegevens die zij verwerken. In samenwerking met Zorg aan Zet heeft Aon een gericht aanbod 
ontwikkeld om hier op een pragmatische én duurzame manier invulling aan te geven. Dit kan 
organisatiebreed worden ingezet óf specifiek voor de ‘HR-verwerkingen’. Net wat er in uw 
organisatie nodig is. Pragmatisch dus. 

Nulmeting en actieplan AVG 
Door onze nulmeting en actieplan heeft u op korte termijn zicht op de mate waarin u aan de AVG 
voldoet. Daarnaast krijgt u een uitgebreid overzicht van de benodigde stappen die u moet nemen 
om geheel compliant aan de AVG te worden. De nulmeting en actieplan kunnen zowel nationaal als 
internationaal in uw organisatie worden uitgerold. Deze module levert u een deugdelijk inzicht in de 
AVG-eisen afgestemd op uw onderneming. 

Workshop ‘Verantwoordingsplicht praktisch invullen’
Bij de naleving van de AVG staat uw verantwoordingsplicht centraal. Deze verantwoordingsplicht 
kunt u vormgeven door middel van het verplichte verwerkingsregister, beleid, processen et cetera. 
De workshop stelt u in staat om uw actieplan (indien u dat reeds heeft) praktisch binnen uw 
organisatie uit te voeren. U krijgt handige tips voor het opstellen van een privacyverklaring, opstellen 
van beleid en het beoordelen van de verplichte verwerkersovereenkomsten. We kunnen, indien u 
nog niet beschikt over een actieplan, eerst starten met een inventarisatie en het uitwerken van zo’n 
plan. In overleg met u bepalen we waaraan de workshop invulling moet geven en stellen we deze 
gericht voor uw organisatie samen.

Hands-on hulp bij AVG-implementatie
Ziet u door de bomen het bos niet meer? Of ontbreekt de capaciteit om operationeel de AVG in 
uw organisatie te implementeren? Aan de hand van een vooraf duidelijk vastgestelde taakinhoud, 
kunnen wij  u desgewenst ook helpen om de AVG daadwerkelijk in uw organisatie nationaal en 
internationaal te implementeren. In de vorm van een met elkaar af te spreken omvang aan werkuren 
is er voor uw organisatie een specialist die de werkzaamheden binnen uw organisatie geheel of 
gedeeltelijk op zich neemt. 

Borging na implementatie: hoe blijft u ‘AVG-compliant’ 
Implementatie van de AVG kan een behoorlijk tijdrovend traject zijn. Binnen elke organisatie 
worden meer persoonsgegevens verwerkt dan in eerste instantie wordt gedacht. Het is hoe dan 
ook belangrijk dat uw organisatie ook na de implementatie blijft voldoen aan de eisen van de AVG, 
bijvoorbeeld voor iedere nieuwe ‘verwerking’ of verandering daarin. Aon heeft hiertoe in haar online 
omgeving een questionnaire ontwikkeld, die u in staat stelt periodiek vast te stellen hoe het staat met 
uw AVG-compliance en welke (mogelijk nieuwe) acties vereist zijn. 

Datalek-management: de risico’s op een datalek in kaart 
brengen, beheersen en managen
Het overgrote deel van datalekken wordt veroorzaakt door menselijk falen en niet door een IT-fout. 
Uw organisatie moet dan ook haar interne problemen en processen aanpakken, en dan samenwerken 
met uw IT-leveranciers om systemen aan te passen. Binnen Aon werken wij in multidisciplinaire teams 
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samen om u een totaaloplossing te leveren die niet alleen voorziet in het voorkomen van een datalek, 
maar ook in geval van een datalek - door middel van bijvoorbeeld incident response of maatregelen 
op het gebied van business continuity management - snel de gevolgen voor de organisatie en 
stakeholders te beperken. 

De binnen Aon gespecialiseerde consultants kunnen uw organisatie per afdeling doorlichten en risico’s 
op een datalek in kaart brengen. Nadat de risico’s inzichtelijk zijn gemaakt wordt u in staat gesteld 
om adequate beheersmaatregelen te treffen in lijn met uw risicobereidheid. Daarnaast wordt u in 
staat gesteld om uw organisatie voor te bereiden indien zich onverhoopt -door bijvoorbeeld externe 
invloeden- een datalek voordoet. Ook is er aandacht voor communicatie-aspecten, het voorkomen 
van claims van derden en het beperken van gevolgen voor betrokkenen. Een datalek leidt bij adequate 
afhandeling aantoonbaar tot minder (reputatie) schade voor de organisatie.  

Hulp bij de  data protection impact assessment (DPIA) 
Op basis van de AVG kunt u verplicht zijn om een DPIA uit te voeren. Via een DPIA worden kortweg 
gezegd risico’s van verwerkingen in kaart gebracht en er wordt bekeken hoe deze kunnen worden 
beheerst. In ieder geval geldt deze verplichting binnen de zorg, onderwijs en (de)centrale overheden. 
Er zijn tevens andere organisaties die afhankelijk van de bedrijfsvoering verplicht kunnen zijn om een 
DPIA uit te voeren. 

Wij kunnen een inventarisatie van de voor u verplichte DPIA’s maken. Daarnaast kunnen wij het proces 
voor u inrichten en bieden wij hulp bij de uitvoering van de door u gewenste DPIA’s. Ook kunnen wij 
door middel van een quickscan inzichtelijk maken of een eerder uitgevoerde DPIA nog voldoet aan de 
huidige eisen. 

E-learning: het juiste middel om ‘awareness’ te creëren 
In veel organisaties wordt niet alleen in de eerste lijn, te weten de operationele afdelingen veel 
persoonsgegevens verwerkt, maar eigenlijk komt de hele organisatie met persoonsgegevens in 
aanraking. De medewerkers zullen allen in verschillende mate al op de hoogte zijn van de verschillende 
verplichtingen. Niet alleen vanwege de grote afbreukrisico’s is het belangrijk om medewerkers op 
te leiden, maar ook gezien de opkomende trend waarbij er steeds meer aandacht is voor privacy 
aspecten. Voldoende aandacht voor privacybescherming is steeds meer een ‘unique selling point’ 
geworden, kortom een visitekaartje voor uw organisatie. Een (on)bewust bekwame medewerker is 
daarbij onontbeerlijk. De door Aon geleverde E-learning is door de modulaire opbouw geheel naar 
wens in te richten. 

Masterclass AVG 
Onze Masterclass AVG biedt u concrete handvatten én documenten om de invulling van de AVG 
binnen uw organisatie pragmatisch en doelmatig vorm te geven. Via de masterclass wordt u in twee 
dagen bijgespijkerd over de AVG. Voor deelname is geen basiskennis vereist aangezien aan de hand 
van diverse belangrijke thema’s een grondige basis wordt gelegd. Na de sessies bent u in staat om tot 
een juiste toepassing (actieplan) te komen en heeft u inzicht gekregen in de belangrijkste normen uit 
de AVG en de systematiek die geldt voor verwerken van persoonsgegevens. 

De masterclass van Aon wordt veel gegeven in diverse sectoren en wordt door de deelnemers steevast 
met een bovengemiddeld cijfer beoordeeld. Enkele reacties van eerdere deelnemers:

“Masterclass was een succes! Theorie van de AVG wordt goed vertaald naar praktische toepassing. Je kunt 
daarna direct aan de slag.”  *  “Zeer praktisch, to the point, uitwerking gericht op eigen bedrijf, onderling 
uitwisselen praktijkervaringen is zeer nuttig.”  *  “Duidelijke manier van presenteren, goede handvatten 
om met de materie aan de slag te gaan, het beschikbaar gestelde materiaal geeft een goede richtlijn van 
aanpak!”  *  “Complimenten voor het team van Aon! Enthousiast én deskundig.”

Na de masterclass kunnen de deelnemers lid worden van de speciaal opgerichte Linkedin-community. 
Zo blijft u continu op de hoogte en kunt u altijd nog vragen stellen.

Voor alle modules geldt, vanwege uw aansluiting bij GGZ Nederland, altijd een korting van 10% op 
ons reguliere tarief. 
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Wij helpen u graag AVG-
compliant te zijn en claims te 
voorkomen

Wilt u meer weten over een of meerdere 
modules? Neem dan contact op met:

Mr. Saida Nhass CIPP/E - Senior Consultant 
(practice lead GDPR & compliance)
06 319 315 95
saida.nhass@aon.nl

Anneloes Ooms - Senior Business 
Development Manager
06 558 931 73
anneloes.ooms@aon.nl


