
GDPR: bewustwording is de eerste stap

Medewerkers belangrijke schakel in GDPR 

 
Bewust van 
GDPR door
e-learning

Verwerkt uw organisatie persoons-
gegevens? Dan weet u ongetwijfeld
wat er moet gebeuren om GDPR-proof
te worden. Maar weten uw mede-
werkers ook wat hen te wachten staat
en waar ze aan moeten denken?
 
In deze leaflet leest u hoe u uw
medewerkers via een praktisch
e-learning pakket bewust maakt van
de gevolgen van de GDPR. 

Zoals u weet wordt op 25 mei 2018 de
nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) –
de Europese General Data Protection
Regulation (GDPR) – van kracht. De
wetgeving bevat zeer gedetailleerde
verplichtingen voor organisaties die
persoonsgegevens verwerken, om die
gegevens te beschermen, en breidt
de privacyrechten van consumenten,
werknemers, burgers en patiënten
verder uit.
 
Welke impact heeft het voor uw
organisatie?
Betrokkenen (de mensen van wie
gegevens worden verwerkt) krijgen
nieuwe privacy rechten en hun
bestaande rechten worden sterker.
Organisaties die persoonsgegevens
verwerken krijgen meer verplicht-
ingen. Dus ook uw en onze
organisatie. 

10 belangrijkste stappen op een rij
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft
de 10 belangrijkste stappen op een rij
gezet:
Stap 1: Bewustwording
Stap 2: Rechten van betrokkenen
Stap 3: Overzicht verwerkingen
Stap 4: Data protection impact
assessment
Stap 5: Privacy by design & privacy by
default
Stap 6: Functionaris voor de
gegevensbescherming
Stap 7: Meldplicht datalekken
Stap 8: Bewerkersovereenkomsten
Stap 9: Leidende toezichthouder
Stap 10: Toestemming
 
Bewustwording is dus een
belangrijke eerste stap. Bij deze
bewustwording kan Simac een
belangrijke rol vervullen.



www.simac.com

Bewustwording bij uw medewerkers 
Voor individuen kan het lastig zijn om
de nieuwe regelgeving te vertalen
naar concrete do’s en dont’s die zij in
de dagelijkse praktijk tegenkomen.
Het creëren van bewustzijn onder
medewerkers is een belangrijk
onderdeel van de stappen die
genomen moeten worden. Het zijn
tenslotte uw medewerkers die,
bewust of onbewust, dagelijks met
verwerking van persoonsgegevens in
aanraking komen. Maar hoe zorgt u
voor de bewustwording bij uw
medewerkers?
 
GDPR training
We hebben een training samen-
gesteld waardoor medewerkers op
een vrij eenvoudige manier bewust
worden van wat er allemaal komt
kijken om GDPR-proof te zijn en
blijven. Via deze training worden
vragen gesteld over de bewust-
wording van de GDPR. Zo wordt in
korte tijd inzichtelijk waar uw
organisatie staat. 
 
Hoe kunt u dit aanpakken?
Via een stappenplan creëren we
samen met u een op maat gemaakte
training. Vanuit een standaard
vragenset, gebaseerd op onze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ervaringen met onze interne aanpak,
passen we de training aan op uw
specifieke wensen. We kunnen
samen met u bepalen in welke fase
uw organisatie zich bevindt en
passen daar de training op aan.
Hiermee kunnen we u op weg helpen
om uiteindelijk GDPR ready te
worden.
 
Meerdere voordelen 
Naast het voordeel dat uw mede-
werkers meer bewust worden van de
GDPR, helpt het aanbieden van deze
training ook bij een mogelijke
GDPR-controle. U kunt dan namelijk
aantonen dat uw organisatie bezig is,
via een training, om uw medewerkers
bewust te maken van GDPR. 
Een ander voordeel is dat u deze
training ook bij nieuwe medewerkers
kunt aanbieden om proactief uw
medewerkers GDPR bewust te
maken. 
 
Op maat gemaakte GDPR training 
Concreet bieden wij u een op maat
gemaakte training aan waarmee u uw
medewerkers op een eenvoudige
manier bewust kunt maken van
GDPR. Waarbij we tevens de training
zo opmaken dat het qua look and feel
past bij uw organisatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor
een basis of een premium versie, net
waar uw behoeften liggen. Ook is het
mogelijk om samen met een van onze
consultants de training helemaal naar
uw hand zetten. Het is zelfs mogelijk
dat we via een workshop alle
mogelijkheden met u doornemen om
te komen tot een optimale training. U
ontvangt uiteindelijk een rapportage
met daarin een helder overzicht van
waar uw organisatie staat na afloop
van de trainining qua kennis en
bewustwording. Aan de hand van
deze resultaten kunt u dan zelf nog
bepalen welke onderdelen u wellicht
nog extra onder de aandacht moet
brengen bij uw medewerkers. 
 
Interesse in de GDPR training?
Benieuwd wat deze training voor uw
organisatie kan betekenen? Vraag
meer informatie aan via
contact@simac.nl.

Simac ICT Nederland

We bieden een volledig pakket
diensten en projecten rondom de
ICT-infrastructuur voor middelgrote
en grote organisaties. We staan dicht
bij onze klanten. We begrijpen hun
uitdagingen. We spreken hun taal.
Simac ICT Nederland biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel solide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.

Inzicht in de bewust-
wording van uw
medewerkers
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