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Met dit Privacy Masterplan kuvnnen privacy professionals 
binnen of voor organisaties op een verantwoorde manier 
de activiteiten ontwerpen die ervoor zorgen dat privacy 
duurzaam in de organisatie verankerd wordt en blijft.

Mede mogelijk gemaakt door
Marlon Domingus, FG van de Erasmus Universiteit
Evelyn de Graaf, projectmanagement

Bekijk ook
AVG-rolverdeler
Privacy Maturity Model

Privacy1 zet zich in voor een wereld waarin 
mensen zichzelf kunnen zijn, waar zij erop 
kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens 

zorgvuldig en vertrouwelijk worden gebruikt.
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Het Privacy Masterplan
helpt bij het ontwerpen van:

De sturing (missie, visie & strategie) die 
verbonden is met een relevante en realistische 
business case van gegevensbescherming. 1

2
De planning van activiteiten en 
producten en de gewenste resultaten.

3
Een passend kader van wet- 
en regelgeving en beleid.

4
Een manier om persoonsgegevens in hun 
gehele levensloop te (blijven) beschermen, op 
documentniveau, in de praktijk en  bij derden. 

5
Een projectmatige benadering om 
als organisatie professioneel en 
betrouwbaar te zijn.

AVG 
Rolverdeler 

De AVG Rolverdeler 
In de praktijk is het –met name als organisaties samenwerken en daarbij persoons-
gegevens delen- niet altijd even duidelijk wie als verwerker of als verantwoordelijke op-
treedt en dus ook niet of er al dan niet een verwerkersovereenkomst afgesloten moet 
worden.

Met deze AVG rolverdeler kunnen organisaties bepalen voor welke verwerking(-en) van per-
soonsgegevens:
- de eigen organisatie verantwoordelijke of verwerker is;
- de derde partij verwerker of ontvanger is;
- er sprake is gezamenlijke of gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Let wel: de keten kan behoorlijk lang worden (sub-verwerkers) en de organisatie kan per 
verwerking een andere pet op hebben.  Voor hulp bij het bepalen van uw rol(-len) of bij het 
opstellen van een verwerkersovereenkomst, staat Privacy1 voor u klaar! 

Bij het verdelen van de rollen zijn de volgende onderdelen van belang:
- er worden persoonsgegevens door verschillende partijen verwerkt;
-  de rol wordt bepaald per verwerking (zoals bv. een (deel van een) personeelsadministratie 

of het klantenbestand).

De verantwoordelijke bepaalt doel en middelen van de verwerking.
De verwerker verwerkt ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens.

Privacy1 zet zich in voor een wereld waarin 
mensen zichzelf kunnen zijn, waar zij erop 
kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens 

zorgvuldig en vertrouwelijk worden gebruikt.
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 Ten behoeve van
-  Verantwoordelijke is verantwoordelijk, ook voor de verwerker
-  Artikel 28 AVG (verwerkerovereenkomst)1
Overdracht
- Beide partijen verantwoordelijk
- Geen contract nodig2
Gezamenlijk
- Gedeelde verantwoordelijkheden 
- Gezamenlijke regeling3

 Gemeenschappelijk
- Art. 26 AVG (overeenkomst/ convenant)
-  Partijen hoofdelijk aansprakelijk voor geheel4

Privacy 
Maturity 
Model 

Introductie tekst
Hilloria nonse reperferit eaquodi soluptas earum 
a consectatur sim repra nam eaquam nobit vel-
lorem fuga. Ratur sumquo mil iunt, alibusc ieni-
hicae endi seque plam deruptatem faccaercia 
dolorum quia doluptum in plis estrum harchil mo 
expero ex ea sequasp errorporrum es nonsed 
escit, quaer

Uitleg model
Hilloria nonse reperferit eaquodi soluptas earum 
a consectatur sim repra nam eaquam nobit vel-
lorem fuga. Ratur sumquo mil iunt, alibusc ieni-
hicae endi seque plam deruptatem faccaercia 
dolorum quia doluptum in plis estrum harchil mo 
expero ex ea sequasp errorporrum es nonsed 
escit, quaer

Privacy1 zet zich in voor een wereld waarin 
iedereen zichzelf kan zijn, waar zij erop kunnen 
vertrouwen dat persoonsgegevens zorgvuldig 

en vertrouwelijk worden gebruikt.
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Beoordelen
Melden
Adviseren
Creëren bewustwording

Tabel functies/ 
verantwoordelijkheden 

(functiescheiding)

Kaders

Business case

Sturing
• missie/ visie/ strategie
• rollen en verantwoordelijkheden
• stakeholders (intern en extern)
• model van aansturen (centraal, decentraal)

Kaders (sector specifiek)
• wet-/ regelgeving

• beleid

Eigenaarschap & 
actualisatie

Dataminimalisatie

Transfer naar
‘verwerkingen’

Privacy Management

Omgeving

Inventarisatie verwerkingen
‘data life cycle’
- processen
- systemen/ applicaties
- praktijk/ papier

Privacy Team

0-Meting Privacy 
assessment

GAP Analyse/ Audit

Planning

Monitoring

Prioritering

Datalekken incl.
response plan

Meten van Privacy 
Compliancy
- Privacy Maturity Model

Reageren op en leren van 
beveiligingsrisico’s

Privacy Activiteiten

Functionaris voor de 
Gegevensbescherming
Privacy Officer 
- Security Officer

Afdeling:
- Communicatie 
- ICT 
- Juridisch

Gerechtvaardigd doel
Transparantie
Rechten van betrokkene
Maatregelen (organisatorisch 
en technisch)

Register van:
- Incidenten
- Procedure datelekken incl. 
melding aan AP/ betrokkene)

Register van
- verwerkingen;  verwerkers
(incl. verwerker overeenkomsten);
- Doorgifte
- DPIA
- Risicoklassen

Naam Datum

• Toezicht houden
• Begeleiden
• Communiceren

• Analyseren
• Auditen

• Beoordelen
• Melden
• Adviseren
• Creëren 

bewustwording

• Analyseren
• Beoordelen
• Toetsen
• Implementeren

• Actualiseren
• Monitoren
• Aanpassen
• Borgen

• Definiëren taken 
(per rol)

• Definiëren 
resultaten 
(per rol)

• Overdragen
• Sturen door 

stakeholders

• Definiëren 
meetmomenten

• Definiëren 
resultaten

• Sturen op groei

• Trainen
• Verbeteren
• Bewuster 

worden

Training Awareness


