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Is jouw organisatie AVG-proof? 
Ja, nee of weet ik eigenlijk niet? Doe de 
Privacy-quick-scan en je hebt snel een 
goede indruk van hoe het binnen jouw 
organisatie staat met deze  belangrijke 
onderwerpen. De Intrakoop Privacy 
quick scan geeft je het antwoord!

AVG lijkt taaie materie 
De AVG wordt vaak gezien als taaie materie door de 
verschillende zorgorganisaties. Vanzelfsprekend heb 
je er in jouw zorgorganisatie mee te maken, weet je 
van het bestaan maar is de vraag of en hoe het belegd 
is binnen jouw organisatie een belangrijke punt van 
zorg. Daarom biedt Intrakoop haar leden een quick 
scan die laat zien wat er al goed geregeld is en welke 
actie verder nodig is. Daarnaast helpt de scan ook nog 

eens om de geconstateerde actiepunten doelgericht 
op te pakken.

Quick scan 
Voor een fixed price heeft Intrakoop een quick scan 
ontworpen. Een privacyscan tegen een  aantrekkelijke 
prijs, Intrakoop is een coöperatie en werkt op 
 not-for-profit basis. 
Deze quick scan kan zowel voor de cure als voor 
de care worden uitgevoerd. De privacy experts 
van  Intrakoop hebben met beide sectoren van de 
zorg ruime ervaring en weten waar ze specifiek op 
 moeten letten. Een geruststellende gedachte voor 
jou als  verantwoordelijke voor de AVG binnen je 
 zorg organisatie.

Quick scan, wat doen ze dan precies? 
Wat zo’n quick scan allemaal omvat? Het is ondoenlijk 
om dat in kort bestek uit te leggen. Wat we wel kunnen 
doen is een indruk geven van de opbouw en diverse 
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Meer weten?
Wil je meer weten op het gebied van privacy, AVG 
en cybersecurity? Neem dan contact op met: 

Patrick Van Lonkhuijzen
Inkoper/productmanager ICT

06 55 72 12 81
patrick.van.lonkhuijzen@intrakoop.nl

werkzaamheden die bij een quick scan komen kijken. 
Aan het einde van de scan ligt er een  eindrapportage 
met uitkomsten uit desk- en fieldresearch dat 
onze experts hebben uitgevoerd. In dat bureau- en 
veldonderzoek worden, onder andere, de volgende 
 werkzaamheden uitgevoerd: 
•  Vaststellen of en in welke mate de eisen van de 

AVG ook geborgd zijn binnen de structuur van de 
organisatie;

•  Toetsen op de aanwezigheid en volledigheid van 
een register van verwerkingen;

•  Onderzoeken of de vereiste documentatie en 
beleidsstukken die vanuit de AVG vereist worden 
aanwezig zijn en aansluiten op de praktijk van de 
organisatie;

•  Toetsen of en in welke mate medewerkers op de 
hoogte zijn van hun privacy-verantwoordelijk-
heden

•  Onderzoeken van opslag van persoonsgegevens 
door de organisatie en indien van toepassing zorg 
dragen voor een juiste juridische borging hiervan

•  Toetsen van de verwerkingen met 
persoons gegevens aan het geldende 
 informatie beveiligingsbeleid

•  Inventariseren technische beveiligings-
maatregelen

•  Onderzoeken welke persoonsgegevens met 
 derde partijen gedeeld worden en of dit juridisch 
 voldoende geborgd is

•  Onderzoeken of informatievoorziening en rechten 
van betrokkenen voldoende zijn geborgd

Het eerder genoemde eindrapport wordt aan de 
 opdrachtgever gepresenteerd in een  adviesgesprek. 
Het eindrapport biedt niet alleen inzicht in de 
AVG-status van je organisatie, je kan het zien als 
een concreet actieplan. Handig bij bijvoorbeeld 
een audit of controle door de Autoriteit Persoons-
gegevens. Intrakoop kan een rol spelen om de acties 
uit dit  actieplan verder uit te voeren. Voor gunstige 
 consultancy tarieven vanwege onze not-for-profit 
basis.

Realiseer je goed dat privacy een belangrijk  onderdeel 
is van de dagelijkse gang van zaken binnen een 
 zorgorganisatie.  Onderdeel van goede zorg is 
 immers ook het goed omgaan met de privacy van 
jullie  cliënten. Ook zijn de krantenkoppen niet mals 
als er een privacy-incident plaatsvind. Focus op het 
 onderwerp is dan ook noodzakelijk. 
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