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Inleiding
Over de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) bestaat 
in de praktijk nog veel onduidelijkheid. Soms leidt dat tot grappige 
of irritante misverstanden, maar soms tot ronduit ernstige fouten.
Een van de oorzaken daarvan is dat de AVG een wet is die veel 
ruimte biedt voor interpretatie. Bijvoorbeeld: ‘De verwerkersverant-
woordelijke treft passende technische en organisatorische maat- 
regelen, rekening houdend met de aard, de omvang, de context en 
het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid 
en ernst uiteenlopende risico’s.’ Bent u daar nog? Weet u nu welke 
maatregelen u moet treffen om te voldoen aan de AVG?
Het onderscheid tussen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwer-
ker’ heeft door de beknopte definitie tot veel misverstanden geleid. 
De Autoriteit Persoonsgegevens zag zich daarom zelfs genoodzaakt 
een speciale voorlichtingscampagne op te zetten.
De tweede reden voor de onduidelijkheid heeft niet te maken met 
de inhoud van de wet, maar het gebrek aan kennis over de AVG. 
Vaak worden daardoor onnodige maatregelen genomen of wordt te 
snel gezegd dat iets ‘niet meer mag van de AVG’. 
Zo is voor een verwerking altijd één van de zes grondslagen uit de 
AVG nodig. Veel organisaties grijpen dan direct naar de grondslag 
‘Toestemming’. Een privacyadvocaat sprak in dit verband al over 
een ‘toestemmingsverkramping’. Met meer kennis van de andere 
grondslagen zouden deze organisaties voor een andere, efficiëntere 
grondslag kiezen. 

Nog een voorbeeld. Uit onderzoek van de Autoriteit Persoons- 
gegevens (2016) bleek dat bijna de helft van het aantal ziekenhui-
zen trackingcookies plaatste zonder toestemming te vragen. Die 
cookies geven informatie door aan derde partijen; een website- 
bezoek aan de afdeling Verloskunde zou dus zomaar kunnen resul-
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teren in browseradvertenties voor babykleding. Het kan overigens 
goed zijn dat dit niet bewust gebeurde, maar dat men gewoon niet 
bekend was met de juiste instellingen.

Denk niet dat alleen kleine organisaties de fout in gaan met de 
AVG, ook grote organisaties snappen er vaak niets van. Nota bene 
VNO-NCW en MKB Nederland vroegen zich hardop af of werkgevers 
onder de AVG nog wel (kopieën van) identiteitsbewijzen of tewerk-
stellingsvergunningen mochten bewaren. Op basis van de grond-
slagen ‘Wettelijke verplichting’ of ‘Gerechtvaardigd belang’ is dit 
nog gewoon toegestaan, ook onder de AVG.

Het gaat vaak mis door de manier waarop de AVG wordt aangepakt. 
In plaats van de werkprocessen centraal te stellen, goed te analy-
seren en ze op basis daarvan te laten voldoen aan de AVG, wordt 
de AVG centraal gezet. Vanuit de AVG gaat men vervolgens eisen 
stellen aan de verwerkingen. Dat leidt dan snel (weer) tot de klacht 
of verzuchting: “We mogen dat niet meer van de AVG.”

In mijn praktijk kom ik veel van dergelijke voorbeelden tegen. Dat 
was mijn motivatie om dit boek te schrijven. Een boek waarin ik 
begin bij de werkprocessen en dan pas naar de AVG kijk. Vanuit die 
benadering geef ik tips hoe de AVG goed en efficiënt kan worden 
ingevoerd, waarmee meteen klantvertrouwen en klantwaarde wor-
den gecreëerd. 

Ik heb hiervoor geput uit mijn praktijkervaring als privacyjurist en 
mijn rol als externe Functionaris Gegevensbescherming. In mijn 
praktijk help ik allerlei organisaties en bedrijven met de AVG en de 
voor hen relevante privacyvraagstukken. Omdat ik zelf Functionaris 
Gegevensbescherming ben, adviseer ik niet alleen vanaf de zijlijn, 
maar sta ik ook met mijn voeten in de ‘AVG-modder’.
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In mijn werk pas ik de beginselen van Leanmanagement toe, een 
methode die helpt werkprocessen centraal te stellen en van daar-
uit naar de AVG te kijken. Middels deze principes en vanuit de  
privacy-discipline draag ik bij aan de noodzakelijke innovatie van 
de bedrijfsprocessen op dit terrein. Mijn opdrachtgevers ervaren de 
AVG daardoor niet meer als een onnodige belasting, maar zien in 
dat de verplichtingen kunnen bijdragen aan de creatie van klant-
waarde.

De Leanmethode is niet heilig; het is geen theorie die koste wat het 
kost moet worden gevolgd. Wel biedt deze denkwijze een aanpak 
die veel bedrijven heeft geholpen in hun management van privacy. 
Met dit boek hoop ik dat aantal verder te laten groeien. 


