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Abstract 
Elke organisatie die persoonsgegevens vastlegt in hun applicatiesystemen van burgers, 
relaties en andere groepen dient te voldoen aan de AVG-wetgeving om deze 
persoonsgegevens vast te mogen leggen. Indien niet wordt voldaan aan de AVG-wetgeving 
en er wordt onbewust of bewust privacygevoelige data gelekt dan kan de desbetreffende 
organisatie een boete krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens, indien de lek niet 
conform de richtlijnen is gemeld. Organisaties zouden kunnen overwegen om o.b.v. een 
model de AVG-wetgeving te implementeren om zo in control te zijn. De literatuurstudie 
geeft inzichten, kennis en handvatten om privacygevoelige data te beveiligen. Gedurende 
het empirisch onderzoek wordt ingegaan op de vraag of een organisatie in control kan zijn 
m.b.t. de AVG-wetgeving indien een model ten grondslag ligt voor de implementatie 
hiervan. En, helpt deze implementatie de organisatie om snel te kunnen inspelen op 
veranderingen in de AVG-wetgeving en het applicatie landschap? Onderzoek wijst uit dat de 
gebruikers en medewerkers de zwakste schakel zijn in de keten van het beveiligen van 
privacygevoelige data. Door het uitvoeren van een casestudy binnen een organisatie 
worden antwoorden gezocht of een organisatie in control is t.a.v. de AVG-wetgeving waarbij 
een model is gebruikt voor het uitvoeren van de implementatie. De resultaten van de 
casestudy kunnen vervolgonderzoeken initiëren.  
 
Sleutelbegrippen 
AVG, GDPR, Model, Normenkader, Privacy by Design. 
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Samenvatting 
 
In de digitale samenleving is het belangrijk dat privacygevoelige persoonsgegevens op de 
juiste wijze zijn beveiligd opdat deze niet op straat komen te liggen bij een ongeoorloofde 
actie van hackers (zonder en met criminele bedoelingen).  
De overheid heeft verschillende wetten ingevoerd voor het beschermen van de 
privacygevoelige persoonsgegevens. Vanuit EU verdragen werd per 25 mei 2018 de GDPR 
(General Data Protection Regulation) ingevoerd, in Nederland de AVG (Algemene 
verordening gegevensbescherming) die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
vervangta. Per 1 januari 2016 is de wet “Meldplicht Datalekken” ingevoerd. Een 
aandachtsgebied van de wet is dat indien privacygevoelige data gelekt is, dan dient dit door 
de betrokken organisatie waar de data is gelekt, binnen de kaders van de wet te worden 
gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek niet binnen de beschreven 
kaders van de wet wordt gemeld, dan kan de betrokken organisatie een fikse boete 
verwachten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de 
wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, en heeft bevoegdheden om 
onderzoeken uit te voeren en organisaties te beboeten die in overtreding zijn. 
 
Ondanks de wetgeving, het toezicht op naleving en de investeringen die organisaties 
verrichten, die privacygevoelige persoonsgegevens vastleggen in IT-systemen, om de 
beveiliging van de gegevens te optimaliseren, vernemen we dagelijks in het nieuws dat 
privacygevoelige persoonsgegevens zijn gelekt. Hoe kan dat? Waar ligt het aan? Zijn we als 
individuele gebruiker niet alert genoeg? Zijn de leveranciers van bepaalde producten 
(Facebook, Twitter, Google, LinkedIn en andere SaaS toepassingen), die nu onmisbaar zijn in 
de samenleving, niet capabel genoeg om de privacygevoelige persoonsgegevens te 
beveiligen? Zijn de afspraken omtrent het beveiligen van privacygevoelige 
persoonsgegevens ontoereikend? Of hebben de organisaties hun verplichtingen t.a.v. de 
AVG-wetgeving niet goed genoeg op orde? Zijn de organisaties zijn niet in control m.b.t. de 
AVG-wetgeving? 
 
De literatuurstudie geeft een indruk dat informatiebeveiliging een samenspel is van alle 
betrokken partijen (overheid, bedrijfsleven en de ingezetenen (burgers,  gebruikers)) om te 
komen tot een optimale beveiliging van privacygevoelige persoonsgegevens. Helemaal dicht 
kunnen we het nooit krijgen, immers er zijn partijen die willens en wetens privacygevoelige 
gegevens bemachtigen om financiële voordelen hiermee te behalen. Maar samen kunnen 
we die partijen wel moeilijk maken om bij de privacygevoelige data te komen. Een simpele 
vergelijking die ik hierbij maak is het beveiligen van een huis of pand. Partijen die de intentie 
hebben om in een huis of pand in te breken, zullen dat zeker doen. Echter, het gaat erom 
hoe lastig hebben we het kwaadwillige partijen gemaakt om naar binnen te kunnen komen 
(gecertificeerde sloten, alarm, extra sloten op de ramen etc., etc.). 
Elk partij heeft in dezen zijn verantwoordelijkheden, waarbij de leveranciers de meeste. Hun 
product dient niet (eenvoudig) ongeoorloofde toegang te verlenen aan partijen die aan data 
komen waar ze geen recht op hebben waardoor die partijen een datalek veroorzaken. 
 
Onderstaande quote geeft een voorbeeld anno april 2022 dat de Belastingdienst (een 
overheidsinstantie) niet opereert conform de AVG-wetgeving: 
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De Belastingdienst krijgt een boete van 3,7 miljoen euro van de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP), omdat de fiscus jarenlang op een illegale wijze persoonsgegevens heeft verwerkt in de 
Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dat was een zwarte lijst met gegevens van mogelijke 
fraudeurs. De fiscus heeft op veel punten de privacywet AVG overtreden, vindt de AP. De 
Belastingdienst had geen wettelijke basis voor het verwerken van de persoonsgegevens op 
de lijst. Zonder grondslag is het verwerken van persoonsgegevens verboden. 
 
Voor dit onderzoek is de centrale onderzoeksvraag of de organisaties die privacygevoelige 
gegevens vastleggen in control zijn en of dit in control zijn wordt ondersteunt door een 
model die ten grondslag ligt voor de implementatie van de AVG-wetgeving in de processen 
van de organisaties. Immers, de organisaties dienen snel te kunnen inspelen op 
veranderingen in de wetgeving en hun IT-landschap. 
 
Bij het empirisch onderzoek is bij een casusorganisaties aan de hand van interviews data 
verzameld. Om de resultaten van de casusorganisatie te kunnen toetsen is een 
controlegroep opgezet waarbij door middel van een enquête data is verzameld. De 
verkregen data zijn geanalyseerd en beoordeeld om antwoorden te verkrijgen op de 
centrale onderzoeksvraag. 
 
De uitkomsten van het empirisch onderzoek geven antwoorden op de centrale 
onderzoekvraag en sub vragen. De resultaten verkregen vanuit de casusorganisatie en 
vanuit de controlegroep tonen voldoende overeenkomsten. De uitkomsten kunnen 
aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. 
 
Beveiliging van informatiesystemen, waarbij het beveiligen van privacygevoelige 
persoonsgegevens conform de AVG-wetgeving, wordt steeds meer een belangrijk 
onderwerp, wat gestimuleerd wordt door de wetgeving en prioriteit dient te krijgen bij 
organisaties. De organisaties hebben de afgelopen tijd hierin geïnvesteerd en zijn enigszins 
in control, echter het proces voor het beveiligen van privacygevoelige data is geen statisch 
proces. Het proces is dynamisch en organisaties dienen continu te investeren zodat voldaan 
wordt aan de AVG-wetgeving. 
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Summary 
 
It is important in the digital society that privacy-sensitive personal data is properly secured 
so that it does not end up on the street in the event of an unauthorized action by hackers 
(without and with criminal intentions). 
The government has introduced various laws to protect privacy-sensitive personal data. 
From EU treaties, the GDPR (General Data Protection Regulation) was introduced as of 25 
May 2018, in the Netherlands the GDPR (General Data Protection Regulation) which 
replaces the Personal Data Protection Act (Wbp). As of 1 January 2016, the law "Duty to 
report data leaks" was been introduced. A focus area of the law is that if privacy-sensitive 
data has been leaked, this must be reported to the Dutch Data Protection Authority by the 
relevant organization where the data was leaked within the framework of the law. If the 
data breach is not reported within the described frameworks of the law, the organization 
concerned can expect a hefty fine. The Dutch Data Protection Authority (AP) supervises 
compliance with the legal rules for the protection of personal data and has powers to 
conduct investigations and fine organizations that are in violation. 
 
Despite the legislation, the supervision of compliance and the investments that 
organizations make, which record privacy-sensitive personal data in IT systems, in order to 
optimize the security of the data, we hear daily in the news that privacy-sensitive personal 
data has been leaked. How is that possible? What's the problem? Are we as individual users 
not alert enough? Are the suppliers of certain products (Facebook, Twitter, Google, LinkedIn 
and other SaaS applications), which are now indispensable in society, not capable enough to 
protect the privacy-sensitive personal data? Are the agreements regarding the protection of 
privacy-sensitive personal data insufficient? Or do the organizations not have their 
obligations about the GDPR legislation in order enough? Are the organizations not in control 
according the GDPR legislation? 
 
The literature study gives an impression that information security is an interplay of all 
parties involved (government, business and residents (citizens / users)) to achieve optimal 
security of privacy-sensitive personal data. We can never get it completely closed, after all, 
there are parties that knowingly obtain privacy-sensitive data to achieve financial benefits 
with it. But together we can make it difficult for those parties to access the privacy-sensitive 
data. A simple comparison I make here is securing a house or building. Parties who intend to 
break into a house or building will certainly do so. However, it is about how difficult we have 
made the malicious parties to get inside (certified locks, alarm, extra locks on the windows 
etc., etc.). 
 
The quote below gives an example in April 2022 that the Tax and Customs Administration (a 
government agency) does not operate in accordance with the GDPR legislation: 
 
The Tax and Customs Administration will be fined 3.7 million euros by the Dutch Data 
Protection Authority (AP), because the tax authorities have illegally processed personal data 
in the Fraud Signalling Facility (FSV) for years. That was a blacklist with data of possible 
fraudsters. The tax authorities have violated the GDPR privacy law on many points, 
according to the DPA. The Tax and Customs Administration had no legal basis for processing 
the personal data on the list. Without a basis, the processing of personal data is prohibited.  
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For this research, the central research question is whether the organizations that record 
privacy-sensitive data are in control and whether this is in control is supported by a model 
that underlies the implementation of the GDPR legislation in the processes of the 
organizations. After all, organizations must be able to respond quickly to changes in 
legislation and their IT landscape. 
 
During the empirical research, data was collected from case organisation based on 
interviews. To be able to test the results of the case organization, a control group has been 
set up in which data has been collected by means of a survey. The obtained data have been 
analysed and assessed to obtain answers to the central research question.  
 
The results of the empirical research provide answers to the central research question and 
sub-questions. The results obtained from the case organization and from the control group 
show sufficient similarities. The results may be grounds for follow-up research. 
 
Security of information systems, in which the security of privacy-sensitive personal data in 
accordance with the GDPR legislation, is increasingly becoming an important topic, which is 
stimulated by legislation and should be given priority by organizations. The organizations 
have recently invested in this and are somewhat in control, but the process for securing 
privacy-sensitive data is not a static process. The process is dynamic and organizations must 
continuously invest so that the GDPR legislation is complied with. 
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1. Introductie  

1.1. Achtergrond 
Door organisaties worden persoonlijke gegevens van burgers in verschillende IT-
applicatiesystemen van die organisaties vastgelegd. Regelmatig wordt in het nieuws gemeld 
dat informatie, met name privacygevoelige gegevens van burgers, zijn gelekt. 
 
De overheid heeft verschillende wetten ingevoerd voor het beschermen van de 
privacygevoelige persoonsgegevens. Vanuit EU verdragen werd per 25 mei 2018 de GDPR 
(General Data Protection Regulation) ingevoerd, in Nederland de AVG (Algemene 
verordening gegevensbescherming) die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
vervangt (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). Per 1 januari 2016 werd de wet 
“Meldplicht Datalekken” ingevoerd. Een aandachtsgebied van de wet is dat indien 
privacygevoelige data gelekt is, dan dient dit door de betrokken organisatie waar de data is 
gelekt, binnen de kaders van de wet te worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Indien het datalek niet binnen de beschreven kaders van de wet wordt gemeld, dan kan de 
betrokken organisatie een fikse boete verwachten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van 
persoonsgegevens, en heeft bevoegdheden om onderzoeken uit te voeren en organisaties 
te beboeten die in overtreding zijn. 
Uit het AP-verslagen van de afgelopen jaren zijn onderstaande cijfers 

(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/publicaties/feiten-en-cijfers-over-de-ap) 
bekend (2021 is nog niet gepubliceerd): 
 

Jaar Aantal datalekken 
2016 5.500 
2017 10.009 
2018 20.881 
2019 26.956 
2020 23.976 

 
Cijfers 2020 

 
Figuur 1: cijfers AP 2020 
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De cijfers geven aan dat het aantal datalekken de afgelopen jaren fors is gestegen. Na de 
invoering AVG in 2018 steeg het aantal meldingen van datalekken in 2019. In 2020 is een 
daling van het aantal meldingen t.o. v. 2019 te zien doordat organisaties hun werkwijze 
t.a.v. het beschermen van privacygevoelige gegevens hebben aangepast. Voor 2020 steeg 
het aantal meldingen van hacking, malware of phishing-incidenten met 30% vergeleken met 
die van 2019. 

Globaal doel van het onderzoek is om antwoord te krijgen op de vraag in welke mate de 
organisaties ondersteuning krijgen van een model of normenkader op het gebied van 
privacybeleid om de risico’s voor een mogelijk datalek van privacygevoelige data eenduidig 
te kwantificeren. Organisaties kunnen gebruik maken van onderstaande referentiekader 
voor modellen (zie voor uitgebreide definities paragraaf 1.2.1):  
 

• Normenkader; betreft een richtinggevende set van objecten en normen die beschrijven hoe 
je juiste beheersing op een onderwerp kan doen 

• Privacy by Design; de gegevens en privacy van betrokkenen worden altijd beschermd en de 
controle van deze gegevens blijft altijd bij de betrokkenen 

• Governance; het opstellen van processen, richtlijnen en afspraken om data en content veilig 
en op de juiste manier te managen en te verspreiden 

• Best practices; een werkmethode, techniek of activiteiten die wordt beschouwd als de 
meest effectieve werkwijze t.o.v. andere werkmethodes, technieken of activiteiten 

• Framework; raamwerk dat gebruikt kan worden om een proces in te richten en uit te voeren 
• Benchmark; een procedure om de IT-security graad te meten van organisaties en die 

vervolgens te vergelijken met een best practice 
• Eigen maatwerk oplossing van de wetgeving. 

 
Als de organisatie gebruik maakt van een model om in control te zijn voor het beveiligen van 
de privacygevoelige gegevens, is dan duidelijk welke beheersmaatregelen genomen kunnen 
worden om een datalek te voorkomen? 
Bij gebruik van een model worden externe brononderzoeken uitgevoerd naar oorzaken en 
bedreigingen. De oorzaken en bedreigingen worden in kaart gebracht voor zover deze 
oorzaken en bedreigingen niet in kaart zijn gebracht. 
 
Op basis van empirisch onderzoek bij organisaties kan worden geverifieerd in welke mate 
een model ondersteuning biedt om te komen tot een stabiele oplossing waarmee de 
beheersing van datalekken van privacygevoelige gegevens in control kan zijn. Het betreft 
een continu proces waarbij het model als leidraad geldt. 
 
Het onderzoek betreft de beveiliging van data, privacygevoelige data die vastgelegd is op 
een digitaal medium. Andere zaken omtrent beveiligingen onder andere toegangsbeveiliging 
komen in dit onderzoek niet aan de orde. 
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1.2. Gebiedsverkenning 
Een grondrecht voor iedereen is dat persoonsgegevens, welke door organisaties worden 
vastgelegd in hun systemen voor het uitvoeren van de administratieve handelingen, zijn 
beschermd. Regelmatig wordt in het nieuws gemeld dat privacygevoelige persoonsgegevens 
zijn gelekt. Door de invoering van verschillende wetten en het regelen van de bescherming 
van de privacygevoelige data op nationaal en Europees niveau wordt van de organisaties 
afgedwongen dat beter en meer aandacht wordt besteed dat privacygevoelige data niet 
wordt gelekt bij het vastleggen van deze data. Organisaties dienen maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat de privacygevoelige data niet wordt gelekt hetzij vanuit de 
organisatie zelf of buiten de organisatie via een ongeoorloofde toegang tot deze gegevens.  
 
Nationaal is AP, Autoriteit Persoonsgegevens de onafhankelijke toezichthouder die het 
grondrecht bewaakt over het beschermen van persoonsgegevens. Ook zorgt AP ervoor dat 
de bedrijven en organisaties zich aan de privacywetgeving houden 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving/algemene-informatie-avg#publications).  
 
Binnen de EU is de privacywetgeving belegt in een separate commissie die verantwoordelijk 
is voor de GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving 
(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en). 
 
Om aan de privacywetgeving te voldoen dienen organisaties zich te verdiepen in de 
wetgeving om hun bestaande situatie van de bescherming van de persoonsgegevens te 
evalueren en aan te passen zodat voldaan wordt aan de privacywetgeving. Om de juiste 
maatregelen te kunnen nemen dient eerst inzicht te worden verkregen in de huidige situatie 
van de beveiliging van privacygevoelige data. De bedreigingen en risico’s dienen in kaart te 
worden gebracht om vervolgens maatregelingen te nemen om deze bedreigingen en risico’s 
te minimaliseren. Vervolgens zal nagegaan worden of de bedreigingen en risico’s en de 
genomen maatregelingen actueel zijn en nog steeds voldoen aan de wetgeving. 
Informatiebeveiliging is een dynamisch en repeteerbaar proces, zo ook het beveiligen van 
persoonsgegevens! Het is nooit klaar. 
 
Om het proces periodiek te repeteren zal op basis van een model een proces worden 
ingericht waarbij de bedreigen en risico’s en de genomen maatregelingen worden 
vastgelegd. Het vastleggen kan worden gebruikt voor externe toezichthouders om aan te 
tonen welke inspanningen de betreffende organisatie heeft genomen om het lekken van 
data te minimaliseren. Bij het periodiek repeteren kan het model wederom worden gebruikt 
waarbij de veranderde situatie wordt geanalyseerd om te verifiëren of nog steeds wordt 
voldaan aan de wettelijke eisen. Een veranderde situatie kan voortkomen uit wijzigingen in 
het proces, in de applicatiesystemen, het IT-landschap en mutaties in de wetgeving. 
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1.2.1. Definities 
In de tabel hieronder worden de gebruikte definities opgenomen welke gebruikt worden:  
 

Afkorting Omschrijving 
AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

GDPR General Data Protection Regulation 

AP Autoriteit Persoonsgegevens 

ISO De Internationale Organisatie voor Standaardisatie 

IEC International Electrotechnical Commission 

Privacygevoelige data - 

Persoonsgegevens (AP)  

 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk 

gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent 

dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. 

Voor de hand liggende persoonsgegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats, 

telefoonnummers en postcodes met huisnummers. Gevoelige gegevens als iemands ras, 

godsdienst, financiële gegevens of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens 

genoemd. Deze worden door de wetgever extra beschermd. Meer informatie over de 

definitie is te vinden in Wbp-naslag artikel 1 sub a. NEN – ISO/IEC gebruikt ook de afkorting 

PII: Persoonlijk Identificatie Informatie 

Model Een model is een schematische voorstelling van de werkelijkheid.  

Benchmark Met benchmark wordt hier bedoeld een procedure om de IT-security graad te meten van 

organisaties, en vervolgens de gevonden resultaten te vergelijken met een best-practice. 

Framework Een framework is een raamwerk dat gebruikt kan worden om een proces in te richten en 

uit te voeren. Hierbij is belangrijk dat de procesinrichting en de uitvoering wordt 

vastgelegd. 

Normenkader Een normenkader is een richtinggevende set van objecten en normen die beschrijven hoe 

je juiste beheersing op een onderwerp kan doen, en wat door een auditor getoetst kan 

worden. 

Privacy by Design Door gebruik te maken van privacy by design worden de gegevens en privacy van de 

betrokkenen altijd beschermd en blijft de controle over deze gegevens altijd bij de 

betrokkenen, die zijn toestemming op elk moment kan intrekken. Het idee is dat het 

beschermen van de gegevens en privacy van de betrokkenen een doel moet zijn dat je als 

organisatie altijd nastreeft, evenzeer als de organisatiedoelen. 

Governance Governance is het opstellen van processen, richtlijnen en afspraken om data en content 

veilig en op de juiste manier te managen en te verspreiden in en buiten een organisatie. 

Best practice Met de term ‘best-practice’ wordt de werkmethode, techniek of activiteit bedoelt die 

wordt beschouwd als de meest effectieve ten opzichte van andere werkmethodes, 

technieken of activiteiten. Een best-practice is een methode die zich als effectiever heeft 

bewezen dan een soort gelijke methode. 

Cybercrime Cybercrime, ook wel hightech crime genoemd, is criminaliteit waarbij gebruik wordt 

gemaakt van ICT om identiteits-, inlog- en bankgegevens te stelen en misbruiken, mensen 

af te persen of schade toe te brengen aan computersystemen. De criminele activiteiten 

kunnen gericht zijn tegen personen, eigendommen, organisaties, elektronische 

communicatienetwerken of informatiesystemen. 

Hack In de IT-context wordt hack gebruikt om aan te geven dat een computersysteem 

ongeoorloofd is gekraakt om zonder formele toestemming van de eigenaar toegang tot de 

vastgelegde informatie te verkrijgen. 

Malware Malware verwijst naar software waarmee apparaten (computers, laptops, notebooks, 

tablets, handhelds, smartphones, etc.) worden beschadigd, gegevens worden gestolen en 

chaos wordt veroorzaakt. 

Phishing Phishing is het ‘hengelen’ naar persoonlijke gegevens van mensen. Het is een vorm van 

cybercrime waarbij criminelen een e-mail naar je verzenden om te proberen 

inloggegevens, creditcardinformatie, pincodes of andere persoonlijke gegevens van jou te 

achterhalen. 
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ISO/IEC 
De ISO/IEC 27000-serie beschrijft het volledige proces van informatiebeveiliging. De serie 
bestaat uit de volgende onderdelen:  

• ISO/IEC 27000 – bevat de woordenlijst met de in de ISO 27000-serie gebruikte begrippen 
• ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het 

vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een 
gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene 
bedrijfsrisico's voor de organisatie. De norm specificeert eisen voor de implementatie van 
beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen 
daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen 
die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan alle belanghebbenden.  

• ISO/IEC 27002 – beschrijft maatregelen die genomen kunnen worden ten aanzien van 
informatiebeveiliging  

• ISO/IEC 27003 – betreft een nieuwe implementatiehandleiding  
• ISO/IEC 27004 – betreft een nieuwe standaard voor beveiligingsmaatregelen en KPI's (Key 

Performance Indicators)  
• ISO/IEC 27005 – betreft een voorgestelde standaard voor risicomanagement  
• ISO/IEC 27006 – betreft een certificerings- en registratiehandleiding 
• ISO/IEC 27701 – betreft een privacy uitbreiding veiligheidstechnieken op ISIO/IEC 27001 en ISO/IEC 

27002 voor privacy informatiemanagement 

De Nen-normen zijn afgeleid vanuit de ISO/IEC standaarden. Het betreft de Nederlandse 
implementatie van de ISO/IEC nomen. 

1.3. Relevantie  
Door het invoeren van verschillende wetten (Wbp, Meldplicht datalekken), dwingt de 
overheid af dat organisaties privacygevoelige persoonsgegevens beter dienen te beveiligen 
zodat desbetreffende gegevens ongewenst en niet met gemak openbaar worden gemaakt. 
 
Door de invoering van de wet “Meldplicht datalekken” wordt indirect afgedwongen dat 
organisaties privacygevoelige data zo dienen te beveiligen dat de data niet zouden mogen 
uitlekken. Indien het datalek niet binnen de kaders van de wet wordt gemeld aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens, dan kan de organisatie een fikse boete verwachten. 
 
Per 25 mei 2018 is de AVG-wetgeving ingegaan, onderdeel van de Europese afspraken welke 
heeft geleid tot de GDPR. Ondanks de wetgevingen en allerlei maatregelen komen we 
dagelijks in het nieuws tegen dat privacygevoelige data zijn gelekt! 

1.3.1. Wetenschappelijke relevantie 
De methodische kwalificatie van de oorzaken en bedreigingen (risico’s) van datalekken van 
privacygevoelige informatie met de relatie naar de beheersing (ISO/IEC norm) wordt 
geanalyseerd. De organisaties die privacygevoelige data vastleggen zijn vrij in het nemen 
van securitymaatregelen om geen datalek te hebben. Het hacken van data staat niet stil. 
Het betreft een dynamisch proces. Zo dient het beveiligen van privacygevoelige data ook 
een dynamische activiteit te zijn. Uit het verslag van AP blijkt dat het aantal meldingen van 
hacking, malware of phishing-incidenten met 30% zijn toegenomen in 2020.  
  



 
 

6 

Het resultaat van het onderzoek moet de organisaties inzichten te geven zodat zij continu 
de beveiliging van privacygevoelige data kan toetsen via het gebuikte model. De 
implementatie dient te worden bijgesteld met de voortschrijdende inzichten, oorzaken, 
risico’s en bedreigingen. 
 
De relevantie is hoog omdat het boete risico en de werkelijke privacy risico’s voor de 
organisaties nu te veel los staan (arbitrair) van de genomen maatregelen. Er is nauwelijks 
een gedegen oordeel mogelijk over het totaal aan beheersmaatregelen en ook nauwelijks 
afweging over de prioriteiten van investeringen. 

1.3.2. Maatschappelijke relevantie 
Veelvuldig wordt in het nieuws kenbaar gemaakt dat persoonsgegevens zijn gelekt. Vaak 
genoeg gaat het om medische gegevens van burgers. Onderstaande v.b. van een groot 
datalek: 
Grote datalek begin 2021 ontdekt bij de GGD. De privé-informatie van 6,5 miljoen Nederlanders kon misbruikt 
worden. 

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/ministerie-van-volksgezondheid-aangeklaagd-
wegens-groot-ggd-datalek/. 
 
Datalek bij Achmea: gegevens duizenden verzekerden op straat 
De gegevens van duizenden klanten van Achmea liggen na een hack op straat. Het datalek bij de grootste 
verzekeraar van Nederland is vermoedelijk ontstaan via een medewerker op een kantoor in Apeldoorn, of via 
iemand uit de omgeving van deze werknemer. 

https://www.ad.nl/binnenland/datalek-bij-achmea-gegevens-duizenden-verzekerden-op-
straat~a542695e/. 

 
Van de burgers worden veel gegevens vastgelegd in geautomatiseerde systemen. Een set 
van deze gegevens zijn privacygevoelig. Deze persoonsgegevens dienen door de betreffende 
organisaties te worden vastgelegd als gevolg van wetgeving en/of andere eisen om de 
diensten te kunnen leveren. Het is belangrijk dat de privacygevoelige data niet openbaar 
wordt gemaakt, door een ongeluk of door hackers. Met de resultaten van het onderzoek 
kan ervoor worden gezorgd dat de gebruikers en burgers vertrouwen hebben dat 
organisaties voldoen aan wettelijke eisen voor de beveiliging van privacygevoelige data. Een 
certificering zou de burgers een indicatie geven dat organisaties serieus werk van maken om 
de persoonsgegevens volgens nationale en internationale normen te beveiligen. 
In situaties waarbij een escalatie optreedt zou dat een faillissement kunnen veroorzaken van 
een organisatie waarbij medewerkers hun baan verliezen. 

1.4. Probleemstelling 
Elke vraag t.a.v. informatiebeveiliging van privacygevoelige persoonsgegevens is belangrijk. 
Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie is het voor een 
organisatie die privacygevoelige data vastlegt, onmogelijk te garanderen dat de data 100% 
beveiligd zijn. Tegenwoordig is het voor een organisatie die omgaat met privacygevoelige 
gegevens belangrijk dat het beveiligen van die gegevens een belangrijke plaatst inneemt in 
de bedrijfsvoering. Vastgelegde data wordt steeds belangrijker voor organisaties om in te 
kunnen spelen op de vraag van klanten en het ontwikkelen van nieuwe diensten en 
producten. 
   



 
 

7 

Er wordt gezocht naar een optimale mix voor het uitvoeren van de informatiebeveiliging van 
persoonsgegevens, zonder dat de businessprocessen en de vrijheden van de medewerkers 
bij het uitvoeren van hun werkzaamheden in conflict komen. 
Indien de organisatie niet voldoet aan de wetgeving uit hoofde van AVG dan kunnen zich de 
volgende gevolgen voordoen: 

• Zakelijk verlies 
• Verlies van vertrouwen 
• Reputatieschade 
• Aanzienlijke financiële verliezen 
• Gerechtskosten, sancties en boetes. 

In situaties waarbij een escalatie optreedt zou dat een faillissement kunnen veroorzaken van 
de desbetreffende organisatie waarbij medewerkers hun baan verliezen. 
 
Hoe kunnen organisaties geholpen worden om aan te tonen dat ze voldoende 
beveiligingsmaatregelen hebben genomen ter voorkoming van datalekken van 
privacygevoelige gegevens? In hoeverre kan een model bijdragen in de beveiliging van 
privacygevoelige gegevens om de risico’s van het lekken van privacygevoelige data in kaart 
te brengen en te beheersen? In welke mate kan met de gekozen en geïmplementeerde 
oplossing een koppeling naar de beheersmaatregelen (ISO/IEC) worden gelegd om een 
antwoord krijgen op de vraag of de organisatie voldoende beveiligingsmaatregelen heeft 
genomen om datalekken van privacygevoelige data te voorkomen? Is het model 
betrouwbaar en gecertificeerd, en in welke mate accepteert de Autoriteit Persoonsgegevens 
de genomen beheersmaatregelen ter voorkoming van datalekken van privacygevoelige 
gegevens? 
De geïmplementeerde oplossing en de genomen beheersmaatregelen moeten de 
organisaties die informatie verschaffen t.a.v. informatiebeveiliging zodat de organisatie 
inzicht krijgt in de:  

• status van de informatiebeveiliging (waar staat de organisatie m.b.t. security van 
privacygevoelige informatie?)  

• nog te nemen acties om de security van privacygevoelige data op een hoger niveau 
te tillen bij  

o de huidige situatie  
o implementatie van nieuwe software (waar privacygevoelige data worden 

opgeslagen)  
o gewijzigde technieken (b.v. systeemsoftware of applicatiesoftware)  
o nieuwe beheersprotocollen (b.v. bij invoering nieuwe versies van ITIL of 

COBIT) 
o verandering in de wetgeving 
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1.5. Opdrachtformulering 
Op basis van de verkregen informatie, de analyse en conclusies dient het onderzoek te 
bevestigen dat een bewust gekozen en geïmplementeerde oplossing voor de beveiliging van 
persoonsgegevens en het ingerichte proces hiervoor de organisatie de feiten levert dat zij 
voldoen aan de wetgeving die gelden voor het beveiligen van persoonsgegevens. 
Tevens dient de implementatie te bevestigen dat de organisatie hiervoor in control is. 
Het empirisch onderzoek dient antwoorden te geven in welke mate de gekozen en 
geïmplementeerde oplossingsrichting structuur en stabiliteit brengt in het proces om de 
beveiliging van privacygevoelige data te managen. Aangetoond dient te worden in welke 
mate de bevindingen uit de literatuurstudie aansluit op de geïmplementeerde 
oplossingsrichting. 
 
Voor het literatuuronderzoek zijn op basis van de probleemstelling de volgende 
onderzoeksvragen opgesteld: 
- Hoe kan een model of framework eenduidig inzicht bieden om de risico’s te 

kwantificeren en te benoemen van een mogelijke datalek van privacygevoelige 
gegevens? 
a) Welke modellen zijn beschikbaar waarmee de operationele risico’s (faalfactoren) van 

datalekken op gestructureerde wijze in kaart kunnen worden gebracht? 
ü Waardoor zijn deze modellen relevant en betrouwbaar genoeg om als referentie 

te dienen (gekoppeld aan erkende Governance en Risk raamwerken)? 
ü Welke wetenschappelijke artikelen hebben de beschikbare modellen 

gevalideerd? 
ü Hoe kan een model worden opgezet waarmee de operationele risico’s van 

datalekken op gestructureerde wijze in kaart kunnen worden gebracht? 
b) Welke modellen zijn beschikbaar voor informatiebeveiliging gebaseerd op basis van 

de ISO/IEC 27001 en 27002 norm? 
ü Waardoor zijn deze modellen relevant en betrouwbaar genoeg datalekken te 

voorkomen? Is een model dat algemeen aanvaard is? 
ü Hoe gaan de modellen overweg met veranderingen in bedrijfsprocessen, het IT-

landschap en voortschrijdende inzicht t.a.v. Informatiebeveiliging? 
ü Hoe kan een model worden opgezet voor informatiebeveiliging gebaseerd op 

basis van de ISO/IEC 27001 en 27002 norm? 
 
Vervolgvraag a: hoe erg is het als privacygevoelige data is gelekt? Het betreft het op 
gestructureerde wijze in kaart brengen van de operationele risico’s van datalekken, 
maar niet om de risico’s en bedreigingen te beperken door het nemen van 
beheersmaatregelen. 
Vervolgvraag b: hierbij gaat het om de risico’s en bedreigingen te identificeren en in 
kaart te brengen. Vervolgens worden de risico’s en bedreigingen middels te nemen 
beheersmaatregelen beperkt. Het betreft hier een situatie waarbij door de organisaties 
proactief wordt geacteerd om mogelijke risico’s en bedreigingen van datalekken te 
beheersen. 

- In welke mate kan het model of framework gekoppeld worden met de ISO/IEC normen 
om de risico’s te beheersen?  
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Wanneer kan op basis van een model of framework, hetzij gecertificeerd of niet 
gecertificeerd, aangetoond worden dat de organisaties de juiste informatiebeveiligings 
maatregelen hebben genomen voor het voorkomen van datalekken van privacygevoelige 
gegevens? Wat maakt het model flexibel voor veranderingen in bedrijfsprocessen, het IT-
landschap en voortschrijdende inzicht t.a.v. Informatiebeveiliging, dat zonder veel moeite 
de mutaties door gevoerd kunnen worden in het model om eenduidig inzicht te krijgen in de 
risico’s van een mogelijke datalek van privacygevoelige gegevens? 
 
De uitkomsten van de literatuurstudie zijn opgenomen in hoofdstuk 2. 
 
Het empirisch onderzoek heeft als doel om te verifiëren in welke mate een 
geïmplementeerde oplossing voor het beveiligen van privacygevoelige persoonsgegevens, 
gebaseerd op een referentiekader voor modellen, de organisatie voldoende ondersteuning 
biedt in het beheersen van het proces voor het beveiligen van de privacygevoelige data. De 
organisatie verkrijgt voldoende inzichten in de risico’s en bedreigingen om vervolgens 
adequate mitigerende maatregelen te nemen. 

Aan de hand van de resultaten van de literatuurstudie en de verkregen inzichten van de 
huidige stand van zaken omtrent de AVG-wetgeving zijn de centrale onderzoeksvraag en sub 
vragen aangepast voor het empirisch onderzoek. 

Om te vervolgen met de onderzoeksvraag is het belangrijk dat bij de organisatie een 
implementatie van de AVG, het beveiligen van privacygevoelige gegevens, is uitgevoerd 
door gebruik te maken van een referentiekader voor modellen zoals beschreven in 
paragraaf 1.1. Dit betreft een belangrijke randvoorwaarde voor het uit te voeren 
onderzoek. 

Het managementvraagstuk is: Is de organisatie in control (dat wil zeggen dat het beleid van 
de desbetreffende organisatie omtrent AVG in alle lagen van de organisatie is 
doorgedrongen) t.a.v. de AVG-wetgeving? 
 
De centrale onderzoeksvraag voor het empirisch onderzoek is: Is de organisaties in control 
t.a.v. de AVG-wetgeving en wordt het in control zijn ondersteunt door een 
geïmplementeerde oplossing voor het beveiligen van privacygevoelige persoonsgegevens 
waarbij een model is gebruikt? 
 
Om antwoorden te verkrijgen op de centrale onderzoeksvraag zijn onderstaande sub vragen 
van gedefinieerd: 

• Ondersteunt het gebruikte model de behoefte van de organisatie om in control te 
zijn t.a.v. het beveiligen van de privacygevoelige persoonsgegevens? De 
randvoorwaarde hierbij is dat de organisatie voor de implementatie van het 
beveiligen van de privacygevoelige gegevens een model heeft gebruikt zoals 
beschreven in paragraaf 1.1 

• Zijn de medewerkers, gebruikers op de hoogte van de mogelijke bedreigingen en 
risico’s bij het gebruik van informatiesysteem om geen datalek te veroorzaken? 
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• Zijn de verantwoordelijkheden omtrent privacy belegd binnen de organisatie? 
• Neemt de organisatie de juiste mitigerende maatregelen om de bedreigingen en 

risico’s te beperken ter voorkoming van een datalek? 
• Is er ruimte in de geïmplementeerde oplossing om het proces te evalueren, bij te 

stellen en te repeteren om vervolgens de operationele risico’s van datalekken op een 
gestructureerde wijze in kaart te brengen? 

De onderzoeksvragen geven een organisatie voldoende richting om te komen tot een 
beheersbare oplossing om datalekken zo veel mogelijk te voorkomen. 

Bij een implementatie van de AVG met behulp van een referentiekader voor modellen kan 
de organisatie overwegen om een certificering te verkrijgen m.b.t. het beveiligen van de 
privacygevoelige persoonsgegevens.  
 
Opgemerkt wordt dat in dit onderzoek het gaat over het beveiligen van privacygevoelige 
gegevens. Het beveiligen van privacygevoelige gegevens kan niet los worden gezien van de 
informatiebeveiliging binnen een organisatie.  Beveiligen van privacygevoelige gegevens is 
een aanvulling op de informatiebeveiliging. Waar nodig zal getoetst worden binnen dit 
onderzoek op onderwerpen van informatiebeveiliging, ook om een beeld te krijgen van de 
situatie.  In dit onderzoek zal de technische benadering en implementatie niet aan de orde 
komen. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 
In hoofdstuk 1 heeft u kennis gemaakt met de introductie, gebiedsverkenning, relevantie, 
probleemstelling en opdrachtformulering van het onderzoek. De resultaten van het 
literatuuronderzoek volgen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 volgt de verantwoording van het 
uitgevoerde onderzoek. De uitvoering van het empirisch onderzoek en de resultaten 
worden in hoofdstuk 4 gepresenteerd. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingegaan op de 
conclusies, discussies en aanbevelingen met betrekking tot het uitgevoerde onderzoek. 
Het onderzoeksrapport zal, zoals het literatuuronderzoek, in de Nederlandse taal worden 
geschreven. Bij het gebruik van de Engelse taal zal zo goed mogelijk een vertaling worden 
gegeven waarbij definities en begrippen niet te kort wordt gedaan. 
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2. Theoretisch kader 
Hoofdstuk bevat de resultaten van het uitgevoerde literatuuronderzoek. 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Op basis van de richtlijnen bij het proces van literatuurstudie is het zoeken gestart naar de 
peer-reviewed artikelen ten behoeve van de onderzoeksvragen en -doelstellingen. Om de 
peer-reviewed artikelen te vinden is een keyword search uitgevoerd. Het doel is om 
antwoorden te vinden op de vragen van de literatuurstudie. Bij het uitvoeren van een 
literatuurstudie zijn meerdere kritisch beschouwde invalshoeken gewenst welke ervoor 
zorgen dat het vraagstuk in een breder context kan worden geplaatst. Het proces van een 
literatuurstudie begint met het definiëren van de parameters waarbij de onderzoeksvragen 
en -doelstellingen input zijn. Het betreft een cyclisch proces om uiteindelijk kritische 
literatuur te vinden (Saunders et al., 2015, 40-42). 

2.1.1. Aanpak literatuurstudie 
Zoals aangegeven zullen interviews en een digitale enquête worden gebruikt om de 
informatie te verzamelen. Voor het uitvoeren van het onderzoek wordt een literatuurstudie 
uitgevoerd zoals hieronder beschreven. Via de beschikbare zoekprogramma’s worden 
relevante en onderscheidende onderzoeken op het gebied van informatiebeveiliging van 
privacygevoelige informatie opgezocht. Ik zal beginnen met het zoeken in de literatuur naar 
geschikte bronnen om antwoord te krijgen op de vragen. Voor het uitvoeren van de 
literatuurstudie zijn als onderzoeksstrategie de volgende parameters vastgesteld: 
 

Parameter Waarden 
Taal Nederlands/Engels 
Onderzoeksgebied Informatiebeveiliging (Information Security) 

Modellen voor informatiebeveiliging 
Datalekken 
IT security 
Abuse cases security 
Architecture Risk Analysis 

Bedrijfstak Alle 
Geografisch gebied Wereldwijd (vervolgens inperken tot Nederland) 
Publicatieperiode Laatste 10 jaar 
Soort literatuur Wetenschappelijk artikelen (peer-reviewed: 10-15 stuks) 

 
De intentie is om de volgende trefwoorden en zoektermen te gebruiken: 
informatiebeveiliging, datalekken, benchmark, modellen, abuse cases, hazards data leakage, 
architecture risk analysis, it security, risk management. 
 
Als bronnen voor het zoeken naar wetenschappelijke artikelen zal in eerste instantie gebruik 
worden gemaakt van: 
http://bibliotheek.ou.nl   
Google Scholar (via bibliotheekportal)   
http://www.worldcat.org  
http://www.narcis.nl  (tertiaire bronnen)  
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Wanneer blijkt dat de bronnen onvoldoende zoekresultaten opleveren zullen ook andere 
bronnen die beschikbaar zijn voor het vinden van de gewenste resultaten worden gebruikt. 
 
Bibliografische software 
Voor het opslaan van de resultaten van de literatuur zal gebruik gemaakt worden van de 
bibliografische software Endnote. 

2.1.2. Zoekproces 
Om via Googel Scholar toegang tot de artikelen te krijgen moet je ingelogd zijn op de OU-
portal/bibliotheek.  Op basis van de parameters kom je heel veel artikelen tegen. Deze 
werden gescand op relevantie. In het proces om de juiste artikelen te vinden gaat veel tijd 
zitten, daar je iteratief bezig bent. Je wordt steeds handiger naarmate je verder komt in het 
proces (immers je probeert niet dezelfde “fouten” te maken als de eerste keren). Het proces 
om geschikte artikelen te zoeken voor je onderzoeksvragen is leerzaam. Het motiveert je als 
je artikelen vindt die goed aansluiten bij je onderzoeksvragen. 
 
Er werden ook artikelen gevonden waarvoor je moest betalen. Deze artikelen zijn (na 
overleg met de begeleider) niet geselecteerd. Immers de universiteiten betalen een 
behoorlijke bijdrage om peer-reviewed artikelen beschikbaar te stellen voor de studenten. 
 
In de parameters “bedrijfstak” was initieel opgenomen de waarde “zorgverzekeraar”. 
Betreffende parameterwaarde is verwijderd omdat het zoeken hiermee te weinig resultaten 
opleverde. 
 
Op onderstaande onderzoeksgebieden zijn ook uitvragingen uitgevoerd: 
• Information security risk management (Informatiebeveiligingsrisico-management) 
• Information security risk assessments (Informatiebeveiligingsrisico-analyses) 
• Information security behaviours (Informatiebeveiligingsgedrag) 
• Information security awareness (Informatiebeveiligingsbewustzijn) 
• Information security governance (Informatiebeveiligingsbeheer) 
• Information security compliance (Naleving van de informatiebeveiliging) 
• Information security threats and vulnerabilities (Informatiebeveiligingsrisico’ s en 

kwetsbaarheden) 
• Information security culture (Informatiebeveiligingscultuur) 

2.2. Uitvoering 
In het begin verliep het zoeken naar relevante artikelen moeizaam. Met name de filtering 
op bedrijfstak zorgverzekeraars leverde niet die artikelen op die gewenst waren. De 
inperking op Nederland was niet relevant. De filtering op bedrijfstak zorgverzekeraars is dan 
ook losgelaten.  
De meeste artikelen, 90%, zijn via de OU-bibliotheek gevonden (inloggen op yOULearn, 
vervolgens naar de Universiteitsbibliotheek, vervolgens zoeken).  
De gevonden artikelen werden voorgelegd aan de begeleider ter afstemming. In 
samenspraak met de begeleider en motivering waarom ik de betreffende artikelen relevant 
vind voor mijn onderzoek is een keuze gemaakt van een set van 20 artikelen. 
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2.2.1. Zoekresultaat artikelen 
Er zijn ruim 50 artikelen gevonden welke raakvlakken hebben met het onderwerp, relevant 
waren 30 artikelen. Het restant van 20 artikelen globaal bekeken, en deze gekwalificeerd als 
niet relevant. 
Naast de “peer-reviewed” artikelen heb ik 1 artikel die ik relevant vind meegenomen in de 
set van 20 relevante artikelen. 
Het restant van 10 relevante artikelen zullen gebruikt worden als naslagwerk in het 
vervolgonderzoek. 
Er zijn ook 20 niet “peer-reviewed” artikelen gevonden. Deze artikelen zijn gemarkeerd als 
hulpartikelen, welke van nut kunnen zijn bij het vervolgonderzoek. 
Voor het vervolg zal gesproken worden over de set van 20 artikelen waarvan een 
samenvatting is gemaakt en die dus relevant zijn voor mijn onderzoek. 
Bij het doornemen en beoordelen van de artikelen is wederom gebruik gemaakt van de 
richtlijnen van Saunders (et al., 2015, 44) over het kritisch lezen. Bij het bestuderen van de 
artikelen wordt rekening gehouden met de volgende vragen: 
• Waarom lees ik dit? 
• Wat probeert de auteur met deze tekst te doen? 
• Wat zegt de auteur dat relevant is voor wat ik wil uitzoeken? 
• Hoe overtuigend is het betoog van de auteur? 
• Wat kan ik verder met de tekst doen? 

Van 20 artikelen heb ik een samenvatting verwaardigd. De samenvatting bestaat uit 1 A4’tje 
en bevat voor de helft de essentie van de artikel en de andere helft met kritische 
kanttekeningen. 

2.3. Resultaten 
Ik heb flink wat artikelen doorgenomen, en niet direct een antwoord gekregen op de vraag 
of er een model of framework bestaat dat eenduidig inzicht geeft in de te kwantificeren 
risico’s en het benoemen van mogelijke datalekken van privacygevoelig gegevens. Tevens 
heb ik niet een kant en klaar model of framework gevonden dat gekoppeld is aan de 
ISO/IEC-normen voor het beheersen van de risico’s, of een model of framework dat 
gecertificeerd is zodat een organisatie kan aantonen dat zij hun informatiebeveiliging in 
orde hebben. De artikelen reiken handvatten aan en hebben mij bruikbare inzichten en 
kennis gegeven om eventueel een model op te zetten, deze te koppelen aan de ISO/IEC 
norm voor informatiebeveiliging en een mogelijke oplossing te realiseren voor het 
certificeren van de modellen of frameworks. 

2.3.1. Antwoord op onderzoeksvragen 
In onderstaande beschrijving wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvragen: 
 
Hoe kan een model of framework eenduidig inzicht bieden om de risico’s te kwantificeren en 
te benoemen van een mogelijke datalek van privacygevoelige gegevens? 
 
De bestudeerde en beoordeelde artikelen geven niet een eenduidig antwoordt op de vraag 
hoe een model of framework eenduidig inzicht kan bieden om de risico’s te kwantificeren 
en te benoemen van en mogelijke datalek van privacygevoelige gegevens.   
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De artikelen reiken wel handvaten uit op basis waarvan een model of framework opgezet 
kan worden (Webb et al., 2014; Barafort et al., 2017; Shameli-Sendi, et al., 2016; Guevara et 
al., 2017; Sohrabi Safa et al., 2016). 
 
Om inzicht te krijgen in de IST-situatie van de beveiliging van privacygevoelige data zal een 
model of framework als uitgangspunt worden gehanteerd. De nul-meeting geeft de huidige 
stand van zaken omtrent de beveiliging van de data. Het opzetten van de nul-meeting dient 
op een gestructureerde wijze te worden uitgevoerd. Een model of framework dient op een 
eenduidige manier inzicht te geven om de risico’s te kwantificeren en te benoemen. Inzicht 
in de oorzaken en bedreigingen van datalekkage dienen op praktische wijze te worden 
aangepakt (Gordon). Op basis hiervan zullen dan adequate maatregelen worden genomen 
om de risico’s en bedreigingen te minimaliseren. Het minimaliseren van de risico’s ten 
aanzien van informatiebeveiligingsvraagstukken gebeurt door het beoordelen hiervan en 
het inschatten van mogelijke oplossingen (Webb et al., 2014), waarbij het belangrijk is dat 
het proces te volgen is voor de gebruikers. Inzicht in de bedreigingen en zwaktes (Shameli-
Sendi et al., 2016)) in de beveiliging van de informatiesystemen is een belangrijk gegeven 
welke continue dient te worden geëvalueerd om de noodzakelijke maatregelingen te nemen 
om de risico’s te minimaliseren. Het is belangrijk om bij gebruik van privacygevoelige data 
de risico’s goed te analyseren en er zal een proces ingericht worden om deze risico’s te 
neutraliseren door middel van voorspellingen (Lindaas & Pettersen, 2016).  Echter, het 
voorspellen is altijd een lastige materie. De invoering van AVG brengt met zicht mee dat 
privacygevoelige persoonsgegevens strikter beveiligd moeten worden. Het niet zomaar 
vrijgeven van privacygevoelige data voor analyse en onderzoek zal hierdoor meer en meer 
aan de orde komen. Het moet niet mogelijk zijn om op basis van de gegevens een individu 
te herleiden (Yüksel et. all,2017 en Qamar et al., 2016).  
Er dient goed in beeld worden gebracht waarom voor analyse en onderzoek 
privacygevoelige data nodig is. Een mogelijke oplossing bij analyse en onderzoek is om 
veilige vragen te stellen, waarbij het niet mogelijk is om privacygevoelige data op te vragen. 
 
In welke mate kan het model of framework gekoppeld worden met de ISO/IEC normen om de 
risico’s te beheersen? 
 
De modellen of frameworks kunnen gekoppeld worden aan een ISO/IEC norm om de risico’s 
te beheersen. Hiervoor zal een implementatie worden uitgevoerd om de integratie van de 
modellen of frameworks aan een norm, waarbij meta- en procesgegevens worden 
vastgelegd. Het dient dan mogelijk te zijn om aan externe toezichthouders rapportages aan 
te bieden waarin duidelijk wordt gemaakt welke maatregelen de organisatie heeft genomen 
om de risico’s en bedreigingen van een datalekkage te voorkomen (Gordon; Guevara et al., 
2017). De artikelen geven geen concreet voorbeeld waarbij een model of framework 
gekoppeld is aan een ISO/IEC/NEN norm. 
Nadat een oplossing voor informatiebeveiliging is geïmplementeerd, zal deze beheerd 
moeten worden. De risico’s van beheer dienen ook inzichtelijk te worden gemaakt, 
ongeacht welke beveiligings norm wordt gehanteerd. Voor het ISO-27001 norm zijn de 
risico’s in kaart gebracht (Barafort et al.,2017). Een proces dient ingericht als onderdeel van 
de informatiebeveiliging om de privacygevoelige data te beveiligen. 
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Een raamwerk waarbij het mogelijk is om uitspraken te doen over het naleven, het 
compliance zijn, van de geïmplementeerde beveiligingsstrategie, organisatorische beleid en 
procedures is een belangrijk onderdeel in het gehele proces van informatiebeveiliging 
(Sohrabi Safa et al.,2016). 
 
Wanneer kan op basis van een model of framework, hetzij gecertificeerd of niet 
gecertificeerd, aangetoond worden dat de organisaties de juiste informatiebeveiligings 
maatregelen hebben genomen voor het voorkomen van datalekken van privacygevoelige 
gegevens? 
 
Door meta- en procesgegevens vast te leggen over informatiebeveiliging kan aan externe 
instanties getoond worden dat een model of framework voldoet aan de gestelde richtlijnen 
van de wetgeving m.b.t. het beveiligen van privacygevoelige gegevens en dat de juiste 
maatregelen zijn genomen om een datalek van privacygevoelige gegevens te minimaliseren. 
Door een model of framework te koppelen aan een ISO/IEC/NEN norm, kan een certificering 
worden verkregen.  
 
Modellen of frameworks kunnen worden gecertificeerd om aan te tonen dat de betreffende 
organisatie voldoet aan de wetgeving. Een gecertificeerde situatie geeft klanten en 
gebruikers het gevoel dat hun privacygevoelige gegevens niet zomaar ongevraagd 
gepubliceerd kunnen worden. 
 
De certificering geeft aan dat o.b.v. de betreffende norm de juiste maatregelen zijn 
genomen. In de artikelen kom ik niet tegen dat een certificering bestaat voor 
informatiebeveiliging, echter er zijn certificeringstrajecten voor de ISO 27001. Hierbij is het 
belangrijk dat na het behalen van de certificering het proces niet stopt. Immers de 
certificering dient continu te worden onderhouden. 
 
De artikelen hebben de volgende inzichten en kennis opgeleverd: 
• inzicht in bestaande modellen en frameworks 
• informatiebeveiliging is niet alleen een zaak is van de IT-organisatie  
• reiken handvatten aan het management voor het kiezen van een 

informatiebeveiligingsbeleid 
• via onderzoek wordt aangetoond dat bewustwording van de gebruikers een belangrijk 

gegeven is bij informatiebeveiliging. 

Op basis van een model of framework kan op gestructureerde wijze de informatiebeveiliging 
worden uitgevoerd en worden vastgelegd. Bij een eventuele visitatie van de betrokken 
instanties kan middels documentatie en rapporten worden aangetoond welke matregelen 
zijn genomen en wat de stand van zaken is t.a.v. de informatiebeveiliging. Het maakt dan 
niet uit of de betreffende documentatie en rapporten gecertificeerd zijn. 
 
Beveiligen van informatiesystemen staat niet los van methoden en technieken. Een keuze 
zal gemaakt worden welke methode het beste is om voor die specifieke situatie de optimale 
oplossing te bieden en dat de gekozen technieken aansluiten op de gekozen methode om de 
beveiliging van de informatiesystemen en privacygevoelige data te realiseren. 
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Het anonimiseren van privacygevoelige data kan worden uitgevoerd door deze data 
hiërarchische te publiceren om de privacy van de gegevens te waarborgen (OZALP et al., 
2016). Een andere oplossingsrichting is om privacygevoelige data niet zomaar beschikbaar 
te stellen voor analyses en onderzoeken (Qamar et al., 2016). Door het gebruiken van 
specifieke technieken van beveiliging kan de informatie beperkt beschikbaar worden gesteld 
voor analyses en onderzoeken, waarbij de individu niet herleid kan worden. Bewustwording 
en kennis van mogelijke bedreigingen bij de gebruikers over informatiebeveiliging is 
belangrijk om de risico’s te verminderen van het lekken van data (Mamonov en Benbunan-
Fich, 2018). Bekend is ook dat bepaalde menselijke eigenschappen en specifieke gedrag 
t.a.v. informatiebeveiliging kunnen leiden tot risico’s. Het is dan belangrijk om deze groepen 
te informeren over de beveiligingsrisico’s en training te geven (Gratian et al., 2018).  In de 
keten van informatiebeveiliging zijn de gebruikers de zwakste schakel in de beveiliging van 
informatie (Dang-Pham et al., 2017). Het is mogelijk om informatie over de gebruikers van 
de informatiesystemen vast te leggen, en deze te analyseren. Vervolgens kunnen op basis 
van de verkregen resultaten diverse trainingen worden georganiseerd om de gebruikers te 
informeren over de risico’s en bedreigingen. 
 
De methoden en technieken zijn onderdeel van de realisatie van modellen of frameworks. 
Zonder methode en technieken is het onmogelijk om een model of framework te realiseren 
waarbij een audit trail wordt vastgelegd.  
 
Het monitoren van de informatiebeveiliging is een continu proces. Modellen en frameworks 
dragen bij om op gestructureerde wijze het proces te herhalen om de status van de 
beveiliging van privacygevoelige data e vernieuwen. In organisaties dienen managers te 
kiezen voor optimale managementstrategieën voor de security bedreiging en risico’s 
(Abrahamsen et al., 2017).  Hierbij dient het management transparant te zijn en niet te 
kiezen voor een strategie waarbij zonder overleg met de werknemers gegevens worden 
vastgelegd over de bewustwording, compliance, management en Governance van gegevens 
bij het gebruik van informatiesystemen (Dang-Pham et al, 2017). Om het proces voor het 
beveiligen van privacygevoelige data goed uit te kunnen voeren in een organisatie is 
transparantie nodig waarbij alle organisatieonderdelen zijn betrokken.  
 
Beveiliging van informatiesystemen is een zaak van de gehele samenleving. Bewustwording 
is een belangrijk onderdeel in het gehele proces van beveiliging van informatiesystemen. 
Organisaties zullen de juiste mix van beveiligingsmaatregelen implementeren zodat de 
business en de medewerkers hun werkzaamheden voort kunnen zetten op een efficiënte 
manier. In een organisatie is het beveiligen van informatie niet alleen maar een zaak van de 
IT-organisatie, maar van alle business onderdelen (Soomro et al., 2016). Alle 
businessonderdelen zijn betrokken bij het bepalen van het Informatiebeveligingsbeleid, het 
uitvoeren en monitoren van de implementatie en het beheer.  
 
Om de risico’s te kunnen kwantificeren met een model of framework, dient inzicht te 
worden verkregen in het gedrag van de gebruikers van de desbetreffende 
informatiesystemen m.b.t. de beveiliging. Inzicht kan verkregen worden met behulp de 
Social Network Analyse methode (Dang-Pham et al., 2017). 
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De gebruikers zijn de zwakste schakel in de keten van de informatiebeveiliging (Dang-Pham 
et al.,2017; Ögütçü et al., 2016). 
De gebruikers dienen bewust te worden van de risico’s en bedreigingen (Williams, 2013), en 
zullen voorzien worden van informatie over de mogelijke risico’s en bedreigingen en 
trainingen om het lekken van data te minimaliseren c.q. te voorkomen. Bij het gebruik van 
Sociale Netwerken dient ook aandacht besteed te worden aan de beveiliging en in welke 
mate privacygevoelige data wordt gebruikt (Schaik et al., 2018). De gebruikers dienen de 
risico’s in beeld te hebben (waarneming van de risico’s) om zodoende geen privacygevoelige 
data te posten of beschikbaar te stellen via Social Media. Managers dienen via een 
raamwerk een keuze te kunnen maken voor een optimale managementstrategie voor 
security bedreigingen en risico’s (Abrahamsen et al. ,2017). De uiteindelijke keuze voor een 
managementstrategie die de managers maken, is afhankelijk van de mate van onzekerheid 
die zich afspeelt in de organisatie t.a.v. informatiebeveiliging 
 
Organisaties kunnen ook kiezen om aan de medewerkers gecertificeerde trainingen over 
informatiebeveiliging aan te bieden. De medewerkers die de trainingen hebben gevolgd 
kunnen een bijdrage leveren om de informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen. 
 

Bij het proces van informatiebeveiliging zie ik analogie met b.v. het ontwikkelen van 
systemen: 
• systemen kunnen ontwikkeld worden o.b.v. een model of framework 
• systemen kunnen gekoppeld worden aan een norm t.b.v. beheer (ITIL, BISL, COBIT) 
• systemen kunnen worden gecertificeerd. 

Voor informatiebeveiliging geldt dat, bron ISO/IEC normenkader 27001: 
• informatiebeveiliging dient gebaseerd en ingericht te worden op basis van een model of 

framework waarbij risico’s en bedreigingen eenduidig inzichtelijk worden gemaakt 
• informatiebeveiliging wordt gekoppeld aan een norm om metagegevens van het proces, 

inrichting, uitkomsten en genomen maatregelingen vast te kunnen leggen waardoor 
rapportages voorgelegd kunnen worden aan controlerende instanties 

• het verkrijgen van een certificaat voor het informatiebeveiligingsproces geeft aan dat de 
informatiebeveiliging in control is. 

Zoals systeemontwikkeling een dynamisch proces is, zo is ook informatiebeveiliging een 
dynamisch proces. 
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2.4. Conclusies 
In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen van het 
literatuuronderzoek. Organisaties dienen keuzes te maken t.a.v. de informatiebeveiliging. 
Een lek, slecht nieuws hierover of op deze materie negatief in het nieuws komen heeft 
gevolgen voor de continuïteit van de organisatie.  Nu met de invoering van AVG (GDPR) 
dienen organisaties te beseffen dat informatiebeveiliging, met name van privacygevoelige 
data, een serieuze zaak is en dat management hieraan de juiste aandacht dient te besteden. 
 
Het literatuuronderzoek heeft geen model of framework opgeleverd die de direct een kant 
en klaar antwoordt geeft op de vraag of een model of framework eenduidig inzicht kan 
bieden om de risico’s te kwantificeren en te benoemen van een mogelijke datalek van 
privacygevoelige gegevens. In verschillende artikelen worden delen benoemd die bruikbaar 
zijn om een model of framework te definiëren. Kortom, er worden handvatten aangereikt 
en met de opgedane kennis en inzichten kan een model worden opgezet welke antwoordt 
geeft op de gestelde vraag. 
Vanuit de overheid wordt middels wetgeving afgedwongen dat organisaties 
privacygevoelige data beter dienen te beveiligen. De organisaties zijn nu aan zet. 
 
Voor het beheersen van de risico’s en bedreigingen wordt in de artikelen een goed beeld en 
inzicht gegeven wat een mogelijke aanpak zou kunnen zijn om een model of framework te 
koppelen aan een ISO/IEC norm.  
 
De bestuurde artikelen hebben geven niet direct een antwoord op de vraag of met een 
model of framework de organisaties de optimale informatiebeveiligings maatregelen 
hebben genomen voor het voorkomen van datalekken van privacygevoelige gegevens. Het 
flexibel zijn van een model of framework om de veranderingen in bedrijfsprocessen, het IT-
landschap en voortschrijdende inzicht t.a.v. informatiebeveiliging zonder al te veel moeite te 
kunnen implementeren in het geïmplementeerde model of framework geeft de organisaties 
de mogelijkheid om het proces van informatiebeveiliging continu uit te voeren.  
 
Modellen, frameworks en technieken zijn beschikbaar, echter deze dienen te worden 
aangepast aan de situatie voor het voorkomen van datalekken van privacygevoelige 
gegevens, en indien eenmaal geïmplementeerd dan moeten deze continu worden 
verbeterd. De omgeving is dynamisch.  
 
De artikelen geven mij inzicht, kennis en handvatten wat er m.b.t. het beveiligen van 
informatiesystemen en privacygevoelige data speelt: 
• Er zijn technieken beschikbaar om data te beveiligen (Webb et al., 2014; Barafort et al., 

2017; Shameli-Sendi, et al., 2016; Guevara et al., 2017; Sohrabi Safa et al., 2016). De 
techniek kan verschillende oplossingen bieden om privacygevoelige data te beveiligen, 
echter dat wil zeker niet zeggen dat de informatiebeveiliging geregeld en te vermijden is. 
Immers, gebruikers kunnen ook een lek veroorzaken van binnenuit (Gordon; Guevara et 
al., 2017; Lindaas & Pettersen, 2016; Shameli-Sendi et al., 2016; Yüksel et. all,2017 en 
Qamar et al., 2016) 
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• De gebruikers dienen te begrijpen waarom informatiebeveiliging zo belangrijk is. 
Bewustwording, training en kennisoverdracht zijn belangrijke aandachtgebieden om de 
gebruikers te attenderen op de mogelijke risico’s en bedreigingen bij het gebruikt van 
informatiesystemen (Webb et al., 2014; Shameli-Sendi, et al., 2016) 

• Bij het voorkomen van datalekken van privacygevoelige gegevens hebben alle betrokken 
partijen verantwoordelijkheden. Het is niet alleen een verantwoordelijkheid van de 
leverancier, ook van de gebruikers, bedrijfsleven en overheid om datalekken van 
privacygevoelige gegevens te voorkomen (Gordon; Guevara et al., 2017) 

• Duidelijk is geworden dat datalekken van privacygevoelige gegevens nooit helemaal 
waterdicht te vermijden zijn. De risico’s en bedreigingen worden inzichtelijk gemaakt en 
hiervoor zullen adequate maatregelen worden geïmplementeerd. Een garantie geeft dit 
niet (Barafort et al.,2017; Sohrabi Safa et al.,2016) 

• Continu dient gemonitord te worden wat de status van de geïmplementeerde 
maatregelen is. Het is in de praktijk niet: “One shot and done”. Voldoen deze 
maatregelen nog? Welke risico’s en bedreigen zijn nu anders? Wat voor ervaring wordt 
opgedaan met voortschrijdend inzicht? Het betreft een continu proces. De 
veronderstelling dat een organisatie voor dit jaar de toetsing van b.v. de AP heeft 
doorstaan, wilt niet zeggen dat dit ook het geval is voor volgend jaar. 

2.4.1. Aanzet tot vervolgonderzoek 
In onderstaande beschrijving wordt aangetoond welke bruikbare handvatten, inzichten en 
De gevonden resultaten uit het literatuuronderzoek zodanig worden gebruikt om met 
verkregen inzichten en kennis een globale definitie te kunnen geven voor het empirische 
onderzoek in de vervolgfase. 
 
Het empirische onderzoek bestaat uit het onderzoeken of modellen, normenkaders, 
frameworks, etc. voldoende geschikt zijn om privacygevoelige data te beveiligen en de 
organisaties te ondersteunen conform de wetgeving. Uitgaande van de ISO/IEC normen zal 
bij een organisatie getoetst worden of een norm geschikt is om datalekken van 
privacygevoelige data onder controle te krijgen en te voorkomen, en dat de organisatie een 
beheersbaar proces ter beschikking heeft. 
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3. Methodologie 
De verantwoording van het uitgevoerde empirisch onderzoek wordt in dit hoofdstuk 
beschreven. Het conceptueel ontwerp, waarin wordt ingegaan op de keuze van de 
onderzoeksmethode, wordt in paragraaf 3.1 beschreven. In paragraaf 3.2 wordt een 
beschrijving gegeven van het technisch ontwerp, een toelichting op de uitwerking van de 
onderzoeksmethode. De analyse van de verzamelde gegevens wordt beschreven in 
paragraaf 3.3. In paragraaf 3.4 wordt tot slot een reflectie gegeven op de verantwoording 
van de methodische opzet van het onderzoek. 

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Door een empirisch onderzoek uit te voeren wordt informatie verzameld in welke mate de 
organisatie volledige ondersteuning krijgt bij de implementatie van de AVG-wetgeving via 
een model. De AVG-wetgeving is ongeveer 4 jaren actief. Het doel van het empirisch 
onderzoek is om feiten te verzamelen waarmee kan worden getoond dat de implementatie 
van de AVG-wetgeving via een normenkader de organisaties volledige flexibiliteit geeft om 
snel en met minimale kosten in te spelen op veranderingen in de wetgeving en IT-applicatie 
landschap. Met de literatuurstudie zijn bruikbare modellen geïnventariseerd, echter ten 
tijde van de literatuurstudie was niet een eenduidig normenkader beschikbaar voor het 
beveiligen van de privacygevoelige data (Webb et al., 2014; Barafort et al., 2017; Shameli-
Sendi, et al., 2016; Guevara et al., 2017; Sohrabi Safa et al., 2016). Voortschrijdende inzicht 
geeft aan dat er nu wel normenkaders, modellen, frameworks, etc. beschikbaar zijn. Het 
praktijkgerichte onderzoek zal inzicht moeten geven wat de ervaringen zijn van de 
organisaties bij gebruik van een normenkader om te voldoen aan de AVG-wetgeving. 
 
Om de hoofdvraag “Is de organisaties in control t.a.v. de AVG-wetgeving en wordt het in 
control zijn ondersteunt door een geïmplementeerde oplossing voor het beveiligen van 
privacygevoelige persoonsgegevens waarbij een model is gebruikt” te kunnen 
beantwoorden dienen onderstaande sub vragen beantwoord te worden: 

• Ondersteunt het model de behoefte van de organisatie om in control te zijn t.a.v. het 
beveiligen van de privacygevoelige persoonsgegevens? 

• Zijn de medewerkers, gebruikers op de hoogte van de mogelijke bedreigingen en 
risico’s bij het gebruik van informatiesysteem om geen datalek te veroorzaken? 

• Zijn de verantwoordelijkheden omtrent privacy belegd binnen de organisatie? 
• Neemt de organisatie de juiste mitigerende maatregelen om de bedreigingen en 

risico’s te beperken ter voorkoming van een datalek? 
• Is er ruimte in de geïmplementeerde oplossing om het proces te evalueren, bij te 

stellen en te repeteren om vervolgens de operationele risico’s van datalekken op een 
gestructureerde wijze in kaart te brengen? 

• Biedt de geïmplementeerde oplossing om een certificering te verkrijgen m.b.t. het 
beveiligen van de privacygevoelige persoonsgegevens? 

 
Met de verkregen antwoorden dient een zo volledig mogelijk beeld te worden gevormd van 
de praktijksituatie om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. 
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3.1.1. Onderzoeksbenadering 
Het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd bij een organisatie. Voor het empirisch 
onderzoek wordt gekozen voor een inductieve methode (Saunders et al., 2015). Bij de 
inductieve methode wordt data verzameld en wordt een theorie of model ontwikkeld. In dit 
onderzoek worden de resultaten van de casestudy gepresenteerd. De vervolgonderzoeken 
dienen ervoor te zorgen dat theorie wordt ontwikkeld in welke mate de organisaties in 
control zijn bij een geïmplementeerde oplossing voor het beveiligen van privacygevoelige 
persoonsgegevens waarbij een model wordt gebruikt. 
De uitgangspunten van de inductieve onderzoeksbenadering sluiten beter aan bij dit 
onderzoek en houdt zich vooral bezig met de context waarbinnen de gebeurtenissen 
plaatsvinden. Om inzicht te krijgen in wat er daadwerkelijk aan de hand is, en om beter een 
beeld te verkrijgen van het probleem voor een beter begrip is de inductieve 
onderzoeksbenadering de te gebruiken methode voor dit onderzoek. 
 
Om te komen tot een goed onderbouwd antwoordt op de hoofdvraag zullen andere 
organisaties worden benaderd met het verzoek een enquête in te vullen. 
 
De deductieve onderzoeksbenadering waarbij een hypothese wordt getoetst is voor dit 
onderzoek minder toepasbaar. 

3.1.2. Methode van onderzoek 
De casestudy sluit het beste aan om het empirisch onderzoek uit te voeren. Om een goed 
begrip te verkrijgen van de context van het onderzoek en de processen die worden 
doorlopen is de casestudy onderzoeksmethode heel interessant.  De casestudy methode 
wordt voornamelijk gebruikt in een verklarend en verkennend onderzoek. Bij de 
casestudymethode dien je verschillende databronnen te gebruiken en te trianguleren. Bij 
triangulatie wordt verschillende, twee of meerdere, onafhankelijke databronnen gebruikt 
voor het verzamelen van de data om er zeker van te zijn dat de data je daadwerkelijk die 
informatie geeft die je werkelijk verwacht te krijgen. Om bijvoorbeeld te toetsen of de 
kwalitatieve data verkregen uit semigestructureerde interviews waardevol zijn, kan een 
controle worden uitgevoerd met kwantitatieve data die verzameld is met behulp van een 
vragenlijst. Voor dit onderzoek kan triangulatie van toepassing zijn tussen de organisatie 
waar je het onderzoek uitvoert en informatie verkregen bij andere organisaties bijvoorbeeld 
via een vragenlijst die de lading dekt. Tevens zijn de uitkomsten gepubliceerd door AP ook 
een bron van informatie. (Saunders et al., 2015) benoemd onderzoeksmethoden waarbij 
elke methode zijn voor- en nadelen heeft. Bij dit specifiek empirisch onderzoek past de 
casestudy onderzoeksmethode. 
 
Om te kunnen verifiëren in welke mate de verkregen informatie bij de te onderzoeken 
organisatie overeenkomt met de informatie verkregen vanuit de experts op het gebied van 
privacy wordt een enquête gebruikt. De verzamelde kwantitatieve data worden 
geanalyseerd om verbanden te leggen en antwoorden te verkrijgen. 
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3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
Voor het uitvoeren van het empirisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van een casestudy. 
Een casestudy wordt in een praktijksituatie gebruikt waar de AVG-wetgeving is 
geïmplementeerd. (Saunders et al., 2015) geeft aan dat een casestudy meestal in een 
verklarend en verkennend onderzoek wordt gebruikt. Er dient informatie te worden 
verzameld om een zo goed mogelijk antwoordt te krijgen op de hoofdvraag van het 
onderzoek. Om de verzamelende data verkregen bij de te onderzoeken organisatie te 
verifiëren wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst wordt gepubliceerd in 
de vorm van een enquête. Ook zullen de publicaties van AP worden geraadpleegd als 
externe bronnen. De volgende bronnen worden gebruikt om de vragen voor het interview 
en de enquête op te stellen: 
• De uitkomsten uit de literatuurstudie; de uitkomsten van de literatuurstudie worden 

gebruikt als input 
• Gepubliceerde gegevens AP; Autoriteit Persoonsgegevens publiceert jaarlijks de 

gebeurtenissen die te maken hebben met de uitvoering van de wetgeving voor het 
beveiligen van privacygevoelige data 

• De ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27701 normen geven handvatten voor het beveiligen van 
privacygevoelige data 

• Organisaties hebben vanwege de AVG-wetgeving een privacy proces geïmplementeerd 
om te voldoen aan de wetgeving. 

 

 
Figuur 2: input en output componenten die leiden tot antwoorden en conclusies  

 
De uitkomsten uit de literatuurstudie, de normenkaders ISO/IEC 27001 en 27701, de 
rapportages datalekken van de AP, het ingerichte privacy proces bij de organisatie en de 
onderzoeksvraag worden als input gebruikt om de vragen voor het interview en de enquête 
op te stellen. Aan de organisaties waarbij een privacy proces is geïmplementeerd, wordt 
geïnterviewd en verzocht om de enquête in te vullen. Hier betreft het een interactie. Tot 
slot wordt op basis van de verzamelde resultaten antwoorden geformuleerd en conclusies 
getrokken.  
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3.2.1. Samenstellen onderzoeks- en controlegroep  
Het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd bij een organisatie en betreft een internationale 
transporteur. De organisatie gunt mij om mijn onderzoek te mogen uitvoeren. Bij de 
organisatie, betreft de onderzoeksgroep, zal middels interviews de huidige situatie omtrent 
het beveiligen van privacygevoelige gegevens en IT-landschap in beeld worden gebracht. Er 
zullen ook stukken, die ter inzage geboden worden bestudeerd worden om een beeld te 
krijgen van de implementatie. Vervolgens wordt aan verschillende personen binnen de 
organisatie gevraagd om de enquête in te vullen.  De personen die geïnterviewd worden zijn 
direct betrokken met het onderzoeksonderwerp. Om informatie te verzamelen wordt bij de 
onderzoeksgroep gebruik gemaakt van een: 

• Interview (en het bestuderen van beschikbaar gestelde stukken) 
• Digitale enquête 

 
Waarom is een controlegroep nodig? 
Doordat de onderzoeker vooraf niet weet welke situatie hij zou treffen bij de 
onderzoeksorganisatie en of de organisatie uitermate geschikt zou zijn voor zijn onderzoek, 
heeft hij een controlegroep geïntroduceerd. Een gegeven is dat elke organisatie dient te 
voldoen aan de AVG wetgeving indien er sprake is van het vastleggen van privacygevoelige 
data. Via de controlegroep probeert de onderzoeker informatie over het 
onderzoeksonderwerp te verzamelen om mogelijke tekortkomingen aan informatie, 
verkregen via de casusorganisatie waar het onderzoek wordt uitgevoerd, aan te kunnen 
vullen. Bij het gebruik van een controlegroep wordt ook de externe validiteit vergroot. 
 
Voor de controlegroep was initieel bedacht om de enquête uit zetten op de Social Media 
netwerk van LinkedIn. De vraag is vervolgens: hoe betrouwbaar is de informatie die je 
hiermee verzameld en is de informatie bruikbaar? Het leek mij niet verstandig om de 
enquête te publiceren op LinkedIn. Om toch een gedegen controlegroep samen te stellen 
heb ik besloten om in mijn netwerk op zoek te gaan naar professionals die te maken hebben 
met de AVG-wetgeving en betrokken zijn bij security vraagstukken over privacygevoelige 
data. Aan de AVG-wetgeving dienen door alle organisaties, die privacygevoelige gegevens 
vastleggen, te worden voldaan. Het betreft dan ook kleine, middelgrote en grote 
organisaties. Voor de controlegroep wordt gebruik gemaakt van een digitale enquête om de 
informatie te verzamelen. 

3.2.2. Verzamelen van data 
Zoals aangegeven zullen interviews en een digitale enquête worden gebruikt om de 
informatie te verzamelen waarmee de onderzoeksvragen beantwoord worden. Interviews 
wordt beschreven in (Saunders et al., 2015) als een geschikte tool om praktische ervaringen 
en details boven tafel te krijgen van het betreffende onderwerp. De bedoeling is dat met de 
interviews de achterliggende meningen of keuzes van de geïnterviewde personen 
achterhaald kunnen worden. Er wordt ook gesproken over observatie om data te 
verzamelen, echter voor dit onderzoek is observatie niet relevant. 
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Door middel van semigestructureerde interviews kan met open vragen inzicht worden 
verkregen in de persoonlijke inzichten en gedachten van de geïnterviewden en wat zij 
belangrijk vinden. Kennis die opgesloten zitten in de hoofden van personen is belangrijk om 
de keuzes te begrijpen die zijn genomen om de desbetreffende implementatie uit te voeren. 
Yin (2003) geeft ook aan dat het belangrijk is dat de geïnterviewde personen een directe 
relatie dienen te hebben met het onderzoeksonderwerp.  Zij dienen ook vertrouwd te zijn 
op het gebied van het onderzoek. 
 
De vragen voor het interview zijn afgeleid uit de uitkomsten van de literatuurstudie, 
normen, publicaties van Autoriteit Persoonsgegevens, het geïmplementeerde privacy proces 
bij de organisatie en de onderzoeksvragen (zie figuur 2). Doel van de vragenlijst is om zo 
goed mogelijk de huidige situatie in beeld te brengen, samen met de IT-landschap: welke 
applicatie systemen worden gebruikt en waar worden privacygegevens onderhouden? 
 
Voor de vragen t.b.v. de enquête wordt een soortgelijke aanpak gedaan als bij het opstellen 
van de vragen voor het interview. De vragen van de enquête worden gegroepeerd en 
gestructureerd o.b.v. de indelingen van de normen en de onderwerpen waarvoor informatie 
verzameld dient te worden. 
 
De vragen voor het interview worden in een document vastgelegd. Tijdens het interview 
worden de antwoorden op de vragen vastgelegd. Uiteindelijk zullen de antwoorden moeten 
resulteren in een one-pager. De one-pager geeft de huidige situatie van de organisatie met 
betrekking tot het geïmplementeerde privacy proces en waar privacygevoelige gegevens 
worden vastgelegd. Naast de verkregen informatie via interviews zal bij de organisatie ook 
de enquête worden gevuld. 
 
De informatie vergregen vanuit de controlegroep die de enquête heeft ingevuld zal apart 
worden vastgelegd. Dit om te kunnen vergelijken met de informatie verkregen via de 
organisatie waar het onderzoek wordt uitgevoerd. 
 
De enquête wordt opgezet in LimeSurvey, een tool die beschikbaar wordt gesteld vanuit de 
OU. De verzamelde informatie met de enquête in LimeSurvey zal geëxtraheerd worden naar 
Excel voor het analyseren van de verzamelde gegevens. 

3.3. Gegevensanalyse 
De verkregen informatie moet antwoord geven op de hoofdvraag van het onderzoek. 
Met het interview is kwalitatieve data verzameld. De enquête verzamelt kwantitatieve data. 
De publicaties van AP worden gezien als kwalitatieve data doordat in de publicaties de 
situaties worden weergegeven die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. 
 
Voor kwalitatieve data zijn geen standaardprocedures beschikbaar om interviews te 
analyseren. (Saunders et al., 2015) benoemd drie soorten procedures om de analyse van de 
data uit te voeren: 

• Condenseren; betekenissen samenvatten 
• Groeperen; indelen van betekenissen in categorieën 
• Ordenen; aan de hand van een verhaal de betekenissen structureren.  
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Om de gegevens van de interviews te analyseren zullen deze procedures worden gevolgd. 
Van elke interview wordt de verkregen informatie getranscribeerd om deze vervolgens 
samen te vatten. Tot slot zal worden bestudeerd in welke mate de verkregen informatie uit 
de interviews van waarde kunnen zijn voor het onderzoek. 
 
Volgens de theorie zijn de volgende kwalitatieve analyse strategieën op inductieve basis 
beschikbaar: grounded theory, weergeven en analyseren van data, analytische inductie, 
template analyse, discourse analysis en verhalende analyse. 
 
(Miles en Huberman, 1994) geeft aan dat de methode “data weergeven en analyseren” zich 
concentreert op het proces van het analyseren. (Wester en Peters 2009) geven aan dat het 
analyseproces uit 3 subprocessen bestaat die tegelijkertijd afspelen: 

• Datareductie 
• Data weergeven 
• Conclusies trekken en verifiëren 

 
Om het onderzoek uit te werken is voor de methode “data weergeven en analyseren” 
gekozen. De voordelen die deze methode met zich meebrengt past het beste bij dit 
empirisch onderzoek. 
De verkregen informatie uit de interviews wordt gezien als een grote bak ongestructureerde 
data. Voordat op deze data-analyse kan worden uitgevoerd, dient de data bruikbaar te 
worden gemaakt door samen te vatten of te visualiseren. `Dit maakt dat het eenvoudiger 
wordt om conclusies te trekken 
 
De verkregen informatie met de interviews dient een zo goed mogelijk beeld te geven van 
de huidige geïmplementeerde situatie van de AVG-wetgeving. 
 
De verkregen informatie met de enquête dient de uitkomsten verkregen vanuit de te 
onderzoeken organisatie te bevestigen. Indien er afwijkingen zijn dan zullen deze 
afwijkingen worden geanalyseerd en worden verklaard.  
De data verkregen uit de digitale enquête zal visueel worden gepresenteerd in de vorm van 
diagrammen. 
 
Ook zullen de uitkomsten naast de publicaties van AP worden gelegd. Er zal ook geverifieerd 
worden in welke mate de geïmplementeerde oplossing voor de AVG-wetgeving aansluit met 
een model of normenkader. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de ISO/IEC 27001 
en 27701 norm. 
 
Alle stappen van de gegevensanalyse dienen te leiden tot sluitende antwoorden op de 
hoofdvraag. 
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3.4. Reflectie validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
De onderwerpen met betrekking tot validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 
worden conform de beschrijvingen van (Saunders et al., 2015) uitgewerkt. 

3.4.1. Validiteit  
De verkregen resultaten dienen werkelijk over datgene te gaan waarover ze lijken te gaan. 
Indien dat zo is dan spreken we over validiteit. Validiteit kan in het ene onderzoek belangrijk 
zijn voor de geloofwaardigheid en kwaliteit van het onderzoek. In een ander onderzoek kan 
het een ondergeschikte rol spelen.  Er worden negen soorten validiteit beschreven waarvan 
de interne- en extern validiteit voor dit empirisch onderzoek van belang zijn.  
 

3.4.1.1. Interne validiteit  
De kwaliteit van de conclusie uit een geheel onderzoek is de interne validiteit. Indien een 
onderzoekdesign sterker is dan is de validiteit hoger. Er zijn factoren aanwezig die de 
interne validiteit kunnen aantasten: geschiedenis, test, instrumentatie, mortaliteit 
maturatie en ambiguïteit omtrent de causale richting (Saunders et al., 2015, p. 95-96). 
 
Geschiedenis 
De ervaringen van de personen betrokken bij het onderzoek kunnen invloed hebben op de 
kwaliteit van het onderzoek. Naar gelang de ervaringen kunnen zij net iets negatief of juist 
positief zijn met hun mening over het onderwerp. Als onderzoeker moet je hiervan bewust 
zijn. In dit onderzoek is sprake van interviews bij een organisatie en een digitale enquête. De 
digitale enquête wordt ook gestuurd naar professionals op het gebied van security en AVG-
wetgeving van andere organisaties. Bij de interviews zou de onderzoeker alert kunnen zijn 
om de vragen nader toe te lichten en assertief te reageren op de antwoorden, zonder de 
respondent te beïnvloeden (doorvragen).  
 
Tests 
Meten kan invloed hebben op het eindresultaat doordat betrokkenen aan het onderzoek 
het idee hebben dat de resultaten van nadelige invloed kunnen zijn voor hen. Vooraf aan 
het interview en in de introductie van de enquête zal nadrukkelijk worden gewezen op de 
ethische aspecten van vertrouwelijkheid en anonimiteit. Het moet duidelijk zijn voor 
betrokkene deelnemers dat de resultaten alleen voor onderzoeksdoeleinden worden 
gebruikt en dat er generlei gevolgen zijn voor hen. 
 
Instrumentatie 
Door veranderingen in het meetinstrument kunnen verschillen ontstaan in het 
meetresultaat. Dit aspect wordt instrumentatie genoemd. Voor het onderzoek worden geen 
meetinstrumenten gebruikt. Wel is zo dat de (semi)gestructureerde vragen vooraf 
gedefinieerd zijn voor zowel het interview en de enquête. Het resultaat hiervan is dat de 
interne validiteit positief wordt beïnvloed. 
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Mortaliteit 
Met mortaliteit wordt bedoeld dat deelnemers aan het onderzoek uitvallen door welke 
reden dan ook. Voor het onderzoek is de verwachting dat voor de onderzoeksgroep geen 
uitvallers zullen zijn. Voor de controlegroep zou er eventueel uitval kunnen zijn, echter 
mede dat dit de directe betrokkenen zijn in het netwerk van de onderzoeker wordt 
verwacht dat de uitval nihil zal zijn. 
 
Maturatie 
Indien er zich automatische veranderingen in de tijd plaatsvinden dan wordt dit maturatie 
genoemd. De onderzoeker onderkent dat dit invloed zou kunnen hebben voor het 
onderzoek, mede doordat het te onderzoeken onderwerp dynamisch is. De onderzoeker 
verwacht niet dat dit invloed zal hebben op de ervaringen en meningen van de betrokkenen 
bij het onderzoek. 
 
Ambiguïteit omtrent causale richting 
Bevindingen die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden zijn ambigue wat betreft 
causale richting, of te wel bevatten dubbelzinnigheid. In dit onderzoek wordt niet direct 
gezocht naar causale verbanden. 
   

3.4.1.2. Externe validiteit  
Generaliseerbaarheid wordt externe validiteit genoemd en gaat over de mate waarin de 
eindresultaten net zo goed van toepassing kan zijn op andere onderzoekssituaties. Kortom: 
in welke mate zijn de resultaten uit de casestudy toepasbaar op een ruimer gebied? 
Het onderzoek hier betreft om antwoorden te vinden in welke mate een normenkader of 
model de organisaties handvatten bieden om in control te zijn omtrent de implementatie 
van de AVG-wetgeving. Voor het empirisch onderzoek is gekozen voor de casestudy als 
onderzoeksmethode. Het onderzoek wordt bij een organisatie uitgevoerd en voor referentie 
worden bij andere organisaties een digitale enquête uitgevoerd.  
Het voldoen aan de AVG-wetgeving geldt voor alle organisaties, groot, middelgroot, klein, 
eenmanszaak, die omgaat met privacygevoelige gegevens. Vooraf weet je als onderzoeker 
niet wat je gaat tegenkomen bij de te onderzoeken organisatie. Je hebt natuurlijk een beeld, 
maar niet de daadwerkelijk realiteit van de situatie omtrent AVG. Daarom is door de 
onderzoeker gekozen om een controlegroep te introduceren en m.b.v. een enquête  
informatie te verzamelen die nuttig kan zijn voor het onderzoek. De uitkomsten van de 
enquête kan worden gebruikt om de informatie verkregen bij de te onderzoeken organisatie 
aan te vullen en met elkaar te verifiëren. De controlegroep zorgt ervoor dat de externe 
validiteit wordt vergroot. 
De onderzoeker sluit niet uit dat de externe validiteit voor het onderzoek tot problemen zal 
leiden. Een voldongen feit is dat van tevoren niet aangenomen kan worden welke situatie 
aangetroffen zal worden bij de casusorganisatie. Om enigszins de externe validiteit te 
waarborgen heeft de onderzoeker een controlegroep samengesteld waarmee verwacht 
wordt de verkregen resultaten uit de onderzoeksgroep naast de resultaten van de 
controlegroep te leggen, en deze dan te analyseren. 
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3.4.2. Betrouwbaarheid 
Betrouwbaarheid heeft te maken met de mate waarin je dataverzamelingstechnieken en 
analyseprocedures tot consistente bevindingen leiden (Saunders et al., 2015). De 
betrouwbaarheid is hoog indien het onderzoek wanneer het herhaald wordt dezelfde 
uitkomsten geeft. Er zijn een aantal factoren die de betrouwbaarheid kunnen aantasten. In 
onderstaande sub paragrafen wordt per factor ingegaan. 
 

3.4.2.1. Subject- of deelnemersfout  
Subject- of deelnemersfouten treden op wanneer het gedrag van de deelnemers aan het 
onderzoek niet overeenstemmen met hun normale gedragspatronen. De deelnemers die 
worden geïnterviewd geven zelf aan wat voor hen een geschikt moment is. Deelnemers die 
de enquête invullen kunnen dat op een moment doen die voor hen het beste uitkomt, maar 
moeten dat wel binnen de aangegeven periode afronden. 
 

3.4.2.2. Subject- of deelnemersvertekening  
Vertekeningen die kunnen ontstaan als deelnemers aan het onderzoek onnauwkeurige 
antwoorden geven om de resultaten van het onderzoek te vervormen wordt onder de 
factor subject- of deelnemersvertekening of -bias gecategoriseerd. Door de deelnemers 
erop te attenderen dat de data vertrouwelijk zal worden behandeld en dat de verkregen 
informatie alleen voor studiedoeleinden wordt gebruikt dient de kans dat een subject- of 
deelnemersvertekening of -bias optreedt te minimaliseren. De deelnemers worden 
geïnformeerd dat voor het onderzoek een geheimhoudingsverklaring is getekend, zij kunnen 
vrijuit spreken c.q. antwoorden geven. 
 

3.4.2.3. Waarnemersfout  
Om de kans op waarnemersfouten te minimaliseren wordt door de onderzoeker gebruikt 
gemaakt van een vaste set van vragen voor de interview en enquête.  
 

3.4.2.4. Waarnemersbias  
De onderzoeker dient te voorkomen dat gedurende het interview er commentaar wordt 
gegeven op de antwoorden die gegeven worden door de respondenten. 

3.4.3. Ethiek  
Om het onderzoek uit te mogen voeren zijn afspraken gemaakt met de directie van de 
organisatie waar het onderzoek wordt uitgevoerd. De directie heeft gevraagd om het 
onderzoek niet openbaar te maken. Uit de stukken, verslaglegging en resultaten mag niet af 
te leiden zijn bij welke organisatie het onderzoek is uitgevoerd. Er worden geen 
privacygevoelige gegevens vastgelegd in het verslag. Een geheimhoudingsverklaring is 
getekend door de onderzoeker, organisatie en de OU. De respondenten uit de organisatie 
zijn geïnformeerd over het uit te voeren onderzoek en wat hun bijdrage hierbij is. De 
anonimiteit van elke betrokkene bij het onderzoek wordt gewaarborgd. De onderzoeker 
heeft ook aangegeven heel discreet en zorgvuldig om te gaan met de verkregen informatie 
en inzage van stukken. De digitale enquête is eveneens anoniem. 
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4. Resultaten 
Het empirisch onderzoek wordt beschreven in dit hoofdstuk. Tevens worden de resultaten 
van het empirisch onderzoek gepresenteerd. 

4.1. Uitvoering empirisch onderzoek 

4.1.1. Te onderzoeken organisatie  
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd bij een 
organisatie. Door interviews, vragenlijst en stukken over informatiebeveiliging en beveiligen 
van privacygevoelige gegevens wordt informatie verzameld bij de te onderzoeken 
organisatie (de casusorganisatie) om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Er is 
contact gelegd met de organisatie en uitgelegd wat de onderzoeksopzet is. Tevens zijn de 
resultaten uit de literatuurstudie gedeeld met de organisatie. Vervolgens is op de locatie 
van de organisatie afgesproken om nader kennis te maken en de aanpak te bespreken. De 
opzet van het onderzoek is uitgelegd en besproken is welke vragen beantwoord dienen te 
worden nadat het onderzoek is uitgevoerd. Er is verder ingegaan op de aanpak en uitgelegd 
dat via interview, vragenlijst en door de organisatie aan te leveren stukken informatie zal 
worden verzameld. De organisatie geeft aan dat op geen enkele wijze uit het rapport 
afgeleid kan worden bij welke organisatie het onderzoek is uitgevoerd. Door de onderzoeker 
wordt uitgelegd dat een geheimhoudingsovereenkomst wordt opgezet tussen de 
onderzoeker, organisatie en OU. Op deze wijze wordt aan het verzoek van de organisatie 
tegemoetgekomen. De onderzoeker geeft ook aan dat met alle informatie, verkregen via 
interviews, vragenlijsten en door het inzien van stukken, discreet en vertrouwelijk wordt 
omgegaan. Nadat de administratieve handelingen zijn afgerond wordt begonnen met het 
onderzoek. Het empirische onderzoek wordt uitgevoerd bij een internationale transporteur 
die naast standaard logistieke diensten ook specifiek maatwerk levert. 

4.1.2. Informeren organisatie over casestudy  
De organisatie is geïnformeerd over het onderzoek en hoe de onderzoeker het idee heeft 
gevormd om zich in het onderzoeksonderwerp te verdiepen. De volgende onderdelen 
hebben de onderzoeker ondersteund om het onderzoek op te zetten: 
 
• AP publiceert jaarlijks de landelijke situatie over datalekken en klachten met betrekking tot 

privacygevoelige data conform de AVG-wetgeving 
• De geïmplementeerde oplossing voor het beveiligen van privacygevoelige data dient continu te 

worden beoordeeld of het nog steeds voldoet aan de veranderingen. De volgende 
veranderingen hebben invloed op de geïmplementeerde oplossing: 

o IT-landschap (bijvoorbeeld implementatie van nieuwe software waar privacygevoelige 
data wordt opgeslagen, gewijzigd technieken, nieuwe beheersprotocollen)  

o Organisatiestructuur wijzigingen (door een reorganisatie, rollen die veranderen)  
o AVG-wetgeving 

• NEN heeft ISO/ICE normen gepubliceerd waaraan de informatiebeveiliging en het beveiligen van 
privacygevoelige data dienen te voldoen 

• Uit de literatuurstudie zijn inzichten, kennis en handvatten verkregen om privacygevoelige data 
te beveiligen. 
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De onderzoeker wil onderzoeken of de organisatie in control is, dat wil zeggen dat het 
beleid van de desbetreffende organisatie omtrent AVG in alle lagen van de organisatie is 
doorgedrongen, t.a.v. het beveiligen van privacygevoelige data om snel en makkelijk te 
anticiperen op de veranderingen: 

• Door interne- en externe mutaties 
• In de AVG-wetgeving 

 
Op basis van de implementatie bij de organisatie wordt informatie verzameld om vervolgens 
de resultaten van de casestudy te presenteren waarbij kan worden geconcludeerd of de 
organisatie snel, gemakkelijk en met minimale middelen de veranderingen kan doorvoeren 
waarbij de organisatie nog steeds voldoet aan de AVG-wetgeving. 
 
Doel is om te beoordelen of een implementatie waarbij een model ten grondslag ligt 
efficiënter werkt om de veranderingen te verwerken dan een implementatie waarbij geen 
model is gebruikt. 

 
Figuur 3: ingrediënten t.b.v. Conclusie & Aanbeveling 

 
De onderzochte casusorganisatie kan gekenmerkt worden als een platte organisatie. Er zijn 
korte lijnen, dit is een van de voordelen van de organisatie, waardoor snel geschakeld kan 
worden om de klanten te helpen. De organisatie heeft over de hele wereld agentschappen. 
De organisatie heeft twee divisies: zeevracht (Rotterdam) en luchtvracht (Amsterdam 
Schiphol). In beide divisies kan voor de klant de goederen worden voorbereid voor het 
vervoer (bundelen, inpakken, etc.). De organisatie is AEO, Authorised Economic Operator, 
verwerkt documenten volgens de richtlijnen van de douane. De organisatie is ISO 9001 
(kwaliteitsmanagement) gecertificeerd. 
De contactpersoon vult de rol van algemeen directeur en is betrokken bij alle operationele 
activiteiten t.a.v. de zeevracht. Tevens is hij verantwoordelijk voor de IT gerelateerde zaken. 
Naast de contactpersoon heb ik ook gesprekken gevoerd met de commerciële directeur en 
de luchtvracht directeur. De meeste gesprekken zijn gevoerd met de contactpersoon, daar 
hij het meeste weet over de operationele activiteiten m.b.v. informatiebeveiliging en het 
beveiligen van privacygevoelige data. Tot slot mocht ik op de werkvloer vragen stellen hoe 
wordt omgegaan met privacygevoelige data. In bijlage 1 is een one-pager opgenomen van 
de organisatie 
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4.1.3. Uitvoeren interviews  
Bij het interviewen heeft de onderzoeker nogmaals gewezen op de volgende zaken: 

• Het doel en de context van het onderzoek 
• Ethische onderdelen: geheimhouding, vertrouwelijkheid en anonimiteit 
• Het maken van opnames van de interviews (die later weer verwijderd worden nadat 

de opnames zijn verwerkt) 
• Afspraken omtrent het terugkoppelen van de uitwerkingen van de interviews en 

verifiëren in welke mate de uitwerkingen volgens de interviewers zo goed zijn 
verwekt (b.v. zijn er zaken die door de interviewers liever niet worden opgenomen). 

 
De vragenlijst voor het interview is opgenomen in bijlage 2. Bij de vragen zijn tevens de 
antwoord samenvattingen opgenomen. 
Het interview is uitgevoerd bij 3 individuele respondenten en een groep van 4 
respondenten. De 3 individuele respondenten zijn: 

• Algemeen directeur (contactpersoon) 
• Commercieel directeur 
• Luchtvracht directeur. 

 
De groep van 4 respondenten zijn 4 willekeurige medewerkers die werkzaamheden 
uitvoeren binnen het logistieke proces. De medewerkers zijn T-Shape (zij vervullen 
verschillende rollen binnen het logistieke proces). Met deze groep heeft de onderzoeker als 
doel om te verifiëren in welke mate de verkregen informatie van de 3 individuele 
respondenten overeenkomen en om te toetsen of AVG een onderwerp is wat actueel is 
binnen de organisatie. 
 
Er is geen reden geweest om de vragen aan te passen. De vragenlijst was vooraf naar de 
contactpersoon gemaild en hierop is geen feedback ontvangen. 
 
De contactpersoon diende informatie over informatiebeveiliging op te vragen bij de 
leveranciers. Tevens viel het de onderzoeker op dat de contactpersoon een vrij drukke job 
heeft en dat veel vragen aan hem worden gesteld vanuit de werkvloer. 

4.1.4. Enquête 
Om meer informatie te verzamelen over het te onderzoeken onderwerp heeft de 
onderzoeker een enquête opgezet. De reden hiervoor is dat vooraf niet duidelijk was in 
welke mate de situatie van de te onderzoeken organisatie representatieve informatie zou 
opleveren om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. De vragen t.b.v. de enquête 
zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

4.1.4.1. Uitvoeren enquête onderzoeksgroep 
Het leek de onderzoeker ook nuttig om de enquête ook door de individuele respondenten 
te laten invullen uit de onderzoeksgroep. De informatie die is verzameld met behulp van de 
interviews kan vergeleken kunnen worden met de uitkomsten uit de enquête. De enquête is 
ingevuld door de 3 individuele geïnterviewde personen en resultaten van de enquête zijn 
opgenomen in bijlage 4. De groep van 4 respondenten zijn niet benaderd omdat de 
onderzoeker de indruk had dat ze niet genoeg weten over de materie.  
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4.1.4.2. Uitvoeren enquête controlegroep 
De controlegroep bestaat uit professionals die te maken hebben met en/of veel kennis 
hebben over informatiebeveiliging en het beveiligen van privacygevoelige data. Zij hebben 
ook kennis van de AVG-wetgeving. Voor de enquête heb ik 30 professionals (personen met 
ervaring op het gebied van informatiebeveiliging en beveiligen van privacygevoelige 
persoonsgegevens) geselecteerd en benaderd uit mijn netwerk. Na hun bereidheid om mee 
te doen heb ik heb gevraagd om de enquête ook te delen in hun netwerk aan professionals. 
De enquête is opengezet op 20 maart 2022.  Het totaal aantal volledig ingevulde enquêtes 
viel tegen op de eerste sluitingsdatum van 27 maart 2022. De totaal ingevulde enquêtes zijn 
28 waarvan 20 volledig en 8 gedeeltelijk gevuld. Ik heb aan de afstudeerbegeleider 
voorgesteld om de einddatum van de enquête te verlengen naar 31 maart 23:29u. Na het 
verlengen van de sluitingsdatum van de enquête heb ik mijn netwerk wederom benaderd 
via telefoon, mail en berichtjes. De extra 4 dagen leverde op dat nog 8 keer de enquête 
volledig is ingevuld. 
Totaal ingevulde enquêtes:  37 (100%) 
Volledig gevuld:  28 (75,68%) 
Gedeeltelijk gevuld:    9 (24,32%) 
 
De uitkomsten van de enquête van de controlegroep is opgenomen in bijlage 5. 

4.2. Onderzoeksresultaten 

4.2.1. Analyse van de data  
Er zijn 4 semigestructureerde interviews afgenomen om inzicht te krijgen in de 
implementatie van AVG-wetgeving bij de casusorganisatie en het verkrijgen van 
antwoorden op de sub vragen. De interviews zijn opgenomen op de mobile telefoon 
(dictafoon functie) voor data-analyse. De opnames zijn uitgeschreven, getranscribeerd, en 
de uitwerking van de individuele interviews zijn teruggekoppeld aan de 3 respondenten; de 
zogenaamde “deelnemers check”. De uitgeschreven opnames van groep van 4 
medewerkers zijn niet teruggekoppeld. Deze groep wordt door de onderzoeker gebruikt om 
de uitkomsten van de 3 individuele interviews te verifiëren en te beoordelen of AVG actueel 
is op de werkvloer. 
De transcripties zijn samengevat en vastgelegd. De transcripties zijn niet opgenomen als 
bijlage in dit rapport vanwege de gemaakte afspraken met de casusorganisatie en de 
respondenten, en de geheimhoudingsovereenkomst. 
Vooraf zijn de vragen gegroepeerd in de volgende groepen: 

• Organisatie; met deze vragen worden achtergrondinformatie van de organisatie 
verzameld om een beeld van de organisatie te vormen 

• IT-landschap; om o.a. een beeld te vormen welke technische en functionele 
onderdelen zijn geïmplementeerd, hoe de informatiebeveiliging is opgezet en welke 
leveranciers van ICT hierbij betrokken zijn, dienen de vragen in deze groep op de 
benoemende onderdelen een antwoord te geven 

• AVG-specifiek; de vragen in deze groep gaan specifiek over AVG gerelateerde 
onderwerpen. 

 
In bijlage 2 zijn de vragen opgenomen met daarbij een samenvatting van de antwoorden. 
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De samenvattingen voor de interviews zijn als volgt uitgevoerd: 
• Van de 3 individuele respondenten zijn de samenvatting elke apart opgenomen 
• Voor de 4 respondenten van het groepsinterview zijn de antwoorden opgenomen welke 

de meeste overeenkomsten bevatten. De 4 respondenten geven verschillende 
antwoorden (levende interactie - bij sommige vragen geeft 1 respondent een antwoord 
en de rest beamen dat), echter de essentie van hun antwoorden is samengevat (met de 
gedachte wat bruikbaar is voor het onderzoek). 

 
De verzamelde informatie met behulp van de enquêtes worden ook gebruikt voor analyses 
en het concluderen. De informatie die is verzameld met de niet volledig ingevulde enquêtes 
worden eveneens gebruikt. Elke vraag uit de enquête staat op zich, alleen is het lastig om 
een harde conclusie te trekken voor de groepering (een harde conclusie is in deze setting 
mogelijk voorbarig). De enquête data van de controlegroep is geëxporteerd uit LimeSurvey 
in CSV-formaat. Vervolgens is het CSV-bestand omgezet naar Excel om vanuit Excel de 
analyse uit te voeren. 
 
Alle verzamelde data dienen te leiden tot antwoorden op de sub vragen en uiteindelijk ook 
een antwoord op de hoofdvraag. 
 
In de volgende sub paragrafen wordt met de verzamelde informatie ingegaan op het 
empirisch onderzoek: Is de organisaties in control t.a.v. de AVG-wetgeving en wordt het in 
control zijn ondersteunt door een geïmplementeerde oplossing voor het beveiligen van 
privacygevoelige persoonsgegevens waarbij een model is gebruikt? Tevens worden met de 
verzamelde informatie de sub vragen beantwoord. 

4.2.2. Samenvatting van de verkregen informatie  
In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de verkregen informatie uit de 
interviews en enquête. De informatie wordt zowel voor de casusorganisatie als voor de 
controlegroep in hoofdlijnen samengevat.  
 
Betrokkenheid management 
Op basis van de verzamelde informatie wordt duidelijk dat het management betrokken is bij 
het AVG-proces en stelt beschikbare middelen ter beschikking om het proces te beheren. De 
casusorganisatie is ISO 9001 gecertificeerd en is Authorised Economic Operator (verwerkt 
documenten volgens de richtlijnen van de douane). De AVG-wetgeving wordt door de 
casusorganisatie serieus aangepakt. Het management is bewust van de gevolgen van 
datalekken voor de organisatie en heeft beleid opgesteld. Er is echter geen periodieke 
rapportages beschikbaar om het management te informeren over de stand van zaken over 
AVG. Over AVG wordt door de casusorganisatie geen paragraaf opgenomen in de 
jaarverslagen. 
Bij interviewvraag 7 onderdeel AVG specifiek wordt als volgt geantwoord door de 
respondenten: 
 
Respondent 1: Ja, management is betrokken en iedereen kent zijn verantwoordelijkheden. Hierover zijn 
afspraken gemaakt. 
Respondent 2: Ja, management is betrokken en maakt middelen vrij om de uitvoering mogelijk te maken. 
Respondent 3: Ja, wij zijn als management betrokken en vinden het belangrijk dat AVG goed is geregeld. 
Respondent 4-groep: Denk van wel, want bij sommige gegevens mogen we niet bij.  
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Bij de controlegroep is het management betrokken bij het AVG-proces. Het management is 
bewust van de gevolgen van datalekken, heeft beleid opgesteld, stelt de benodigde 
middelen beschikbaar. Dit is af te leiden uit de eerste drie vragen van de enquête:  

• 81% geeft aan dat het management betrokken is m.b.t. AVG en dat het management bewust is van de 
gevolgen van datalekken en de gevolgen bij een escalatie 

• Dat de benodigde middelen beschikbaar wordt gesteld bevestigd 75%. 
 
Uit de controlegroep geeft 63% aan dat in de jaarverslagen een paragraaf is opgenomen 
over AVG en dat het management periodiek wordt geïnformeerd via rapportages over de 
stand van zaken omtrent AVG. 
 
Planning en ondersteuning 
Bij de casusorganisatie worden de benodigde acties gepland om de risico’s te beperken en 
de kansen te benutten. De medewerkers zijn op de hoogte van AVG en zijn bewust over de 
gevolgen van datalekken. De betrokken medewerkers beschikken over de benodigde 
competenties om het beleid voor het AVG-proces te implementeren en te onderhouden. 
Privacy bewustzijn wordt voornamelijk via het werkoverleg onder de aandacht van de 
medewerkers gebracht. De organisatie maakt gebruikt van Multifactor Authentication. Een 
crisisplan is ingericht, echter deze wordt niet geoefend of getoetst. 
 
Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat de beveiliging van het bedrijfsnetwerk werd 
aangescherpt doordat medewerkers van thuis gingen werken 
 
De hierboven beschreven argumentatie volgt uit de antwoorden op de vragen uit de 
interviews en het invullen van de enquête door de individuele respondenten. 
 
Bij de controlegroep zijn de uitkomsten vergelijkbaar met de uitkomsten van de 
casusorganisatie.  
Covid-19 heeft niet geleid tot strengere beveiliging van het bedrijfsnetwerk. Op de vraag 
hoe de privacy bewustzijn binnen de organisatie wordt gerealiseerd is door de 
controlegroep divers geantwoord, echter Werkoverleg en E-Learning wordt het meeste 
gebruikt. 
 
Uitvoering 
Bij de casusorganisatie is AVG ingebed in de verschillende processen binnen de organisatie 
waar wordt gewerkt met privacygevoelige gegevens. De uitgevoerde acties worden niet 
vastgelegd en de risicobeoordeling t.a.v. AVG wordt niet regelmatig uitgevoerd en 
vastgelegd. 
 
De resultaten van de controlegroep geven ook aan dat AVG is ingebed in de verschillende 
processen binnen de organisatie en dat de uitgevoerde acties worden vastgelegd. Van de 
controlegroep geeft 55% aan dat regelmatig de risicobeoordeling t.a.v. AVG wordt 
uitgevoerd en dat de uitkomsten worden gedocumenteerd. 
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Evalueren en verbeteren 
De contactpersoon van de casusorganisatie geeft aan dat duidelijk in kaart is gebracht welke 
activiteiten in het kader van AVG dienen te worden gemonitord en gemeten. Echter, de 
resultaten worden niet verder geanalyseerd en de uitkomsten worden niet vastgelegd. Hier 
is te merken dat er niet consequent is geantwoord op de vragen. Na het interview is dit 
gecontroleerd en de mening van de onderzoeker is dat er niet periodiek wordt geëvalueerd 
om het AVG-proces te verbeteren. De onderzoeker merkt op dat bij de casusorganisatie het 
operationele proces veel meer aandacht krijgt en dat is op zich logisch, hiermee wordt geld 
verdient en niet met het evalueren van het AVG-proces. 
 

De conclusies worden afgeleid uit de verkregen antwoorden op interviewvraag 9 onderdeel 
AVG specifiek: 
 
Respondent 1: Nee, we evalueren niet. Daarvoor zijn we een kleine organisatie en hebben we geen tijd voor. 
Respondent 2: Nee, er wordt niet geëvalueerd of bijgesteld. Als er een issue is dan lossen we dat dan af. 
Respondent 3: Nee, geen evaluatie. De issues worden opgelost. 
Respondent 4-groep: We weten het niet. 
 
Bij de controlegroep is het juist andersom, voor zo ver de uitkomsten echt betrouwbaar zijn. 
Er wordt geëvalueerd, 54% geeft dat aan, en de resultaten van de evaluatie worden 
geanalyseerd. De uitkomsten worden vastgelegd. Van de controlegroep geeft 57% aan dat 
o.b.v. de uitkomsten van de evaluatie het AVG-proces wordt verscherpt om beter te 
voldoen aan de AVG-wetgeving. 
 
AVG-specifiek 
Over het algemeen komen de uitkomsten van de casusorganisatie en de controlegroep 
overeen. De verschillen zijn als volgt: 

• Bij de casusorganisatie worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd, bij de 
controlegroep wel en het betreft diverse gegevens categorieën 

• Bij de casusorganisatie wordt de VOG verwijderd na inzage, 40% van de 
controlegroep geeft aan dat de VOG niet wordt verwijderd na inzage 

• De casusorganisatie houdt geen register bij van de verwerkingsactiviteiten van 
persoonsgegevens terwijl bij de controlegroep 64% dat wel doet 

• De casusorganisatie heeft geen datalekken ondervonden, bij de controlegroep heeft 
57% datalekken ondervonden. Hierbij geeft de controlegroep aan dat 
persoonsgegevens zijn verstuurd of afgegeven aan een verkeerde ontvanger. Van de 
controlegroep geeft 32% aan dat de datalekken aan de AP zijn gemeld binnen de 
richtlijnen. Er is negatief geantwoord door de controlegroep op de vraag of er door 
de AP een boete is opgelegd voor een datalek 

• Door de casusorganisatie zijn geen implementatierichtlijnen opgesteld voor 
verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers voor Persoonlijk Identificeerbare 
informatie. Bij de controlegroep geeft 46% aan dat er implementatierichtlijnen zijn 
opgesteld voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers voor Persoonlijk 
Identificeerbare informatie. 

  



 
 

36 

De casusorganisatie en de controlegroep zijn tevreden met de geïmplementeerde oplossing 
voor het beveiligen van privacygevoelige data en geven aan dat de geïmplementeerde 
oplossing voor het beveiligen van de privacygevoelige data voldoet aan de AVG wetgeving. 

4.2.3. Model ondersteunt organisatie  
De eerste deelvraag is als volgt: 

• Ondersteunt het model de behoefte van de organisatie om in control te zijn t.a.v. het 
beveiligen van de privacygevoelige persoonsgegevens? 

Bij de casusorganisatie is het twijfelachtig of een model de behoefte van de organisatie om 
in control te zijn t.a.v. het beveiligen van de privacygevoelige persoonsgegevens 
ondersteund. Het AVG-proces is op basis van “Best practices” geïmplementeerd. Uit de 
contractafspraken met de leveranciers kan worden afgeleid dat de organisatie leunt op de 
inrichtingen van het AVG-proces bij de leveranciers. De organisatie is in control met het 
AVG-proces maar het kost meer moeite om mutaties door te voeren. Uit de enquête is niet 
een eenduidige antwoordt verkregen. Tijdens de gespreken is wel duidelijk dat de 
contactpersoon de meeste kennis heeft over AVG omdat het in zijn portefeuille is belegd. 
 
Uit de controlegroep wordt aangegeven dat er voornamelijk wordt gewerkt vanuit een 
normenkader waarbij ook wordt gebruikt gemaakt van Privacy by design en Governance. 

4.2.4. Medewerkers worden geïnformeerd  
De tweede deelvraag gaat over het informeren van de medewerkers en is als volgt: 

• Zijn de medewerkers, gebruikers op de hoogte van de mogelijke bedreigingen en 
risico’s bij het gebruik van informatiesysteem om geen datalek te veroorzaken? 

Bij de casusorganisatie zijn de medewerkers op de hoogte van de mogelijke bedreigingen en 
risico’s bij het ontstaan van datalekken. Er wordt continu binnen de organisatie hierop 
gewezen tijdens werkoverleggen en het team werkt in een open ruimte waardoor er snel 
wordt geschakeld bij situaties waarbij het niet helder is voor de medewerkers.  
 
Door de controlegroep wordt aangegeven dat de medewerkers continu op de hoogte 
worden gebracht van de mogelijke bedreigingen en risico’s. 
 
Conclusie is gebaseerd op verkregen antwoorden op de interviewvragen 6, 7 (IT-landschap) 
en 6 (AVG specifiek). 
 
Interviewvraag 6 – IT-landschap: 
Respondent 1: Ja, ze worden veelvuldig erop gewezen. 
Respondent 2: Ja, de medewerkers worden continu hierop gewezen 
Respondent 3: Ja, de medewerkers zijn op de hoogte en wordt tijdens elke werkoverleg erop gewezen. 
Respondent 4-groep: Wij zijn geïnformeerd en worden continu hierover geïnformeerd. 
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Interviewvraag 7 – IT-landschap: 
Respondent 1: Vaak direct omdat we met zijn allen werken vanuit één werkvloer. Ook worden tijdens 
werkoverleggen de medewerkers op de hoogte gebracht. 
Respondent 2: Via werkoverleggen en direct via mail op mondeling. 
Respondent 3: Via werkoverleggen, mail en direct. 
Respondent 4-groep: Direct of via mail en werkoverleggen. 
 

Interviewvraag 6 – AVG specifiek: 
Respondent 1: Ja, tijdens de werkoverleggen wordt nadrukkelijk op zulke situaties gewezen.  
Respondent 2: Ja, de medewerkers zijn op de hoogte  
Respondent 3: Ja, de medewerkers worden continu bewust gemaakt van de gevaren. Er worden dan 
voorbeelden uit het nieuws erbij gehaald. 
Respondent 4 groep: Ja, wij zijn op de hoogte en wordt vaak genoeg herhaald. 

4.2.5. Beleggen verantwoordelijkheden 
De derde deelvraag gaat over het beleggen van de verantwoordelijkheden over AVG binnen 
de organisatie en is als volgt: 

• Zijn de verantwoordelijkheden omtrent privacy belegd binnen de organisatie? 
Op deze deelvraag geeft zowel de casusorganisatie als ook de controlegroep aan dat de 
verantwoordelijkheden zijn belegd binnen de organisatie. Het management is betrokken en 
ziet de noodzaak ervan in. Tevens worden de benodigde middelen beschikbaar gesteld. 

4.2.6. Organisatie neemt juiste mitigerende maatregelen 
Onderstaande deelvraag is alleen gesteld aan de casus organisatie en is als volgt: 

• Neemt de organisatie de juiste mitigerende maatregelen om de bedreigingen en 
risico’s te beperken ter voorkoming van een datalek? 

De casusorganisatie geeft aan dat ze proberen de juiste mitigerende maatregelen te nemen 
om bedreigingen en risico’s van datalekken te voorkomen.  
Echter, er wordt aangegeven dat zij hiermee niet proactief bezig zijn. Er worden, op basis 
van datalekken die via verschillende media en kanalen gemeld worden, degelijk 
geanalyseerd of aanvullende maatregelen dienen te worden genomen ter voorkoming van 
datalekken bij de casusorganisatie. 

4.2.7. Evalueren geïmplementeerde AVG-proces  
Onderstaande deelvraag wordt zowel aan de casusorganisatie als de controlegroep gesteld: 

• Is er ruimte in de geïmplementeerde oplossing om het proces te evalueren, bij te 
stellen en te repeteren om vervolgens de operationele risico’s van datalekken op een 
gestructureerde wijze in kaart te brengen? 

Bij de casusorganisatie is er geen ruimte om de geïmplementeerde oplossing te evalueren 
en bij te stellen. De contactpersoon geeft aan van wel, echter kan dit niet goed genoeg 
onderbouwen. 
 
Bij de controlegroep wordt wel geëvalueerd en de resultaten van de evaluatie worden 
geanalyseerd. De uitkomsten worden vastgelegd. Van de controlegroep geeft 57% aan dat 
o.b.v. de uitkomsten van de evaluatie het AVG-proces wordt verscherpt om beter te 
voldoen aan de AVG-wetgeving.  
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4.2.8. Certificering voor geïmplementeerde AVG-proces 
Aan de casusorganisatie is tot slot onderstaande deelvraag gesteld: 

• Bied de geïmplementeerde oplossing de mogelijkheid om een certificering te 
verkrijgen m.b.t. het beveiligen van de privacygevoelige persoonsgegevens? 

De casusorganisatie is ISO9001 gecertificeerd. Voor het verkrijgen van een AVG-certificering 
wordt aangegeven dat op dit moment zij dit nu niet belangrijk achten. De certificering voor 
ISO9001 was een intensief traject en werd geïnitieerd vanuit de klanten. 
 
Op interviewvraag 11 onderdeel AVG specifiek is als volgt geantwoord door de 
respondenten: 
 
Respondent 1: Wij zijn een vrij kleine organisatie en in deze fase zal het ons veel moeite kosten om een 
certificering te verkrijgen. 
Respondent 2: Op dit moment is dat niet hoofdzaak voor ons. Als klanten dat eisen, dan zullen we erover 
beraden. 
Respondent 3: De ISO 9001 certificering is best wel een inspanning geweest. Als de AVG-certificering een 
vergelijkbaar proces is dan denk ik dat we nu een pas op de plaats moeten maken, geen tijd hiervoor. 
Respondent 4-groep: Als dit vergelijkbaar is met het ISO9001 certificering dan moet het wel mogelijk zijn. 
 
Betreffende vraag is niet opgenomen in de enquête voor de controlegroep. 

4.2.9. Wat voor beeld geeft de resultaten? 
Op basis van de verkregen resultaten kan worden aangenomen dat de organisaties redelijk 
“braaf” en volgzaam zijn, en de AVG-wetgeving serieus nemen.  
De onderzoeker kan niet bevestigen dat het beeld die hier verkregen wordt met de 
verzamelde informatie volledig juist is. Hebben de respondenten bij de onderzoeksgroep 
geen belangenverstrengelingen? Zijn de verkregen resultaten uit het interview niet 
vertekend doordat de respondenten een sociaal en of psychologisch wenselijke antwoord 
hebben gegeven? Immers, zij hebben een beslissende rol bij het opstellen van het beleid en 
nu dienen zij een kritisch oordeel te geven over de effectiviteit van het gevoerde beleid. 
 
De publicaties van AP geven aan dat er degelijk datalekken zijn, echter er wordt in die 
publicaties niet aangegeven dat de organisaties de AVG-wetgeving niet zouden hanteren en 
inbedden in de processen binnen hun organisaties. 
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5. Conclusies, discussie en aanbevelingen 
In dit hoofdstukgaan we in op de conclusies, discussie en aanbevelingen met betrekking tot 
het uitgevoerde onderzoek. Tevens zullen er aanbevelingen worden gegeven voor de 
praktijk en vervolgonderzoek. Tot slot wordt een reflectie gegeven van de onderzoeker. 

5.1. Conclusies 
Bij dit empirisch onderzoek heeft de onderzoeker de volgende centrale onderzoeksvraag 
gesteld: Is de organisaties in control t.a.v. de AVG-wetgeving en wordt het in control zijn 
ondersteunt door een geïmplementeerde oplossing voor het beveiligen van 
privacygevoelige persoonsgegevens waarbij een model is gebruikt? 
 
Ten tijde van het uitvoeren van de literatuurstudie was nog niet duidelijk in welke mate 
betreffende vraag kan worden beantwoord. De AVG-wetgeving ging in en de organisaties 
die hiermee te maken hebben (organisaties die privacygevoelige data in applicatiesystemen 
vastleggen) zijn opzoek naar een zo flexibele mogelijk oplossing. Een oplossing die niet zou 
leiden tot ingewikkelde constructies in de organisatie en dat de medewerkers hun 
werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren. Er zat druk achter de implementatie van de 
AVG-wetgeving en vanuit AP wordt de naleving van wetgeving sterk gecontroleerd. De 
eerste publicaties van AP laat zien dat datalekken toenemen om vervolgens later te 
stabiliseren en te dalen, maar het accent verschuift meer naar Hacking, Malware en 
Phishing. Nationale en internationale organisaties (NEN, ISO/IEC) hebben dit onderwerp ook 
goed opgepakt en hebben de ISO27001 norm aangepast en voor AVG een nieuwe norm 
geïntroduceerd de ISO27701. Tevens zijn er certificeringprogramma’s opgezet. 
 
Op basis van de verkregen informatie kan worden geconcludeerd dat de casusorganisatie 
met betrekking tot de AVG-wetgeving in control is. Hierbij is geen gebruik gemaakt van een 
model en de casusorganisatie is afhankelijk van de leveranciers (bedrijfsnetwerk en 
applicaties). De opzet is niet flexibel en inspelen op veranderingen zijn niet snel te 
implementeren. De conclusie voor de casusorganisatie is volgens de onderzoeker vrij 
logisch. Het betreft een platte organisatie met minder dan 100 medewerkers. De kracht van 
de organisatie zit in de flexibiliteit die er is en dat de organisatie snel kan inspelen op 
verzoeken van de klanten. 
Bij de controlegroep is de conclusie dat er degelijk vanuit een model de AVG-implementatie 
is uitgevoerd. Er is meer structuur en de onderzoeker interpreteert dat bij deze organisatie 
continu wordt gemonitord, geëvalueerd en dat het proces wordt verbeterd. 
 
Voor zowel de casusorganisatie en de controlegroep kan geconcludeerd worden de 
organisaties in control zijn t.a.v. de AVG-wetgeving. 
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Op de deelvragen is de conclusie als volgt: 
• Ondersteunt het model de behoefte van de organisatie om in control te zijn t.a.v. het 

beveiligen van de privacygevoelige persoonsgegevens?  
Op de basis van de verzamelde informatie en het bestuderen van de ISO/IEC normen 27001 
en 27701 kan worden geconcludeerd dat een implementatie op basis van een model om de 
privacygevoelige data te beveiligen de organisaties ondersteunt om in control te zijn. Uit de 
literatuurstudie zijn inzichten, kennis en handvatten aangereikt die voldoende aansluiten op 
de implementaties en de ISO/IEC normen. 
 

• Zijn de medewerkers, gebruikers op de hoogte van de mogelijke bedreigingen en 
risico’s bij het gebruik van informatiesysteem om geen datalek te veroorzaken? 

De literatuurstudie geeft aan dat bewustwording bij de medewerkers en gebruikers een 
cruciale factor is om te zorgen dat er zo min mogelijke privacygevoelige gegevens wordt 
gelekt. Bij de verzamelde gegevens uit het empirisch onderzoek komt naar voren dat 
organisaties de bewustwording op verschillende manieren proberen te bereiken. In de 
normen van ISO/IEC wordt bewustwording ook als een belangrijke factor benoemd. Immers, 
de zwakke schakel in de keten van de beveiliging zijn toch de medewerkers en gebruikers.  
 

• Zijn de verantwoordelijkheden omtrent privacy belegd binnen de organisatie? 
Eveneens een belangrijk onderdeel in het traject van het beveiligen van privacygevoelige 
data. De literatuurstudie geeft aan dat alle partijen, intern en extern, leveranciers 
organisaties en overheid een rol hebben in het beveiligen van de privacygevoelige data. Als 
de focus gelegd wordt op de organisaties dat zijn de verantwoordelijkheden benoemd en 
belegd binnen de organisaties. De betrokkenheid van het management is van belang en dat 
er middelen vrij wordt gemaakt hiervoor. Het besef is er binnen de organisatie dat in 
situaties waarbij een escalatie optreedt dat zou kunnen leiden tot een faillissement van de 
desbetreffende organisatie waarbij medewerkers hun baan verliezen. 
 

• Neemt de organisatie de juiste mitigerende maatregelen om de bedreigingen en 
risico’s te beperken ter voorkoming van een datalek? 

Op deze vraag heeft de onderzoeker niet de verwachte antwoorden gekregen. De 
casusorganisatie geeft van wel, maar dit is niet te controleren. De onderzoeker is van 
mening dat de casusorganisatie niet proactief maar reactief handelt in deze.  
 

• Is er ruimte in de geïmplementeerde oplossing om het proces te evalueren, bij te 
stellen en te repeteren om vervolgens de operationele risico’s van datalekken op een 
gestructureerde wijze in kaart te brengen? 

De contactpersoon van de casusorganisatie geeft aan van wel, echter kan dit niet goed 
genoeg onderbouwen.  
Bij de controlegroep wordt wel geëvalueerd en de resultaten van de evaluatie worden 
geanalyseerd en de uitkomsten worden vastgelegd. 
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5.2. Discussie 
De casusorganisatie heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek. De onderzoeker heeft 
ook een groep mogen spreken van de werkvloer. Vanwege de platte organisatiestructuur 
heeft de onderzoeker een volledig beeld kunnen vormen over de stand van zaken t.a.v. het 
beveiligen van privacygevoelige data. Ethische kwesties hebben geen belemmeringen 
gevormd bij het verzamelen van de benodigde informatie. 
 
Van tevoren was rekening gehouden met de validiteit en betrouwbaarheid van de te 
verkrijgen informatie bij de casusorganisatie, vandaar dat de onderzoeker ook een 
controlegroep bij het onderzoek heeft betrokken.  
 
De onderzoeksresultaten kunnen in de context van de uitgevoerde casestudy als valide en 
betrouwbaar worden gekenmerkt. Immers, de uitkomsten vanuit de casusorganisatie en de 
controlegroep komen grotendeels overeen. 
De casestudy is slechts bij één organisatie uitgevoerd. Er is dus geen sprake van 
generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten omdat de onderzoeker de 
betrouwbaarheid van de enquête lastig kan inschatten, ondanks dat er tussen de 
uitkomsten van de casusorganisatie en controlegroep veel overeenkomsten zijn. 
Vervolgonderzoeken kunnen hierin duidelijkheid bieden. 
 
De onderzoeker vindt dat hij meer ruggenspraak diende te gebruiken bij het opstellen van 
de vragen voor het interview en de enquête. Achteraf gezien ervaart de onderzoeker dat hij 
minder bezoeken aan de casusorganisatie diende af te leggen indien de voorbereiding voor 
de opzet en het interview goed waren voorbereid. 
 
De uitkomsten van de controlegroep heeft de onderzoeker ook aan het denken gezet. De 
onderzoeker vroeg zich af waarom organisaties zo “braaf” zijn. Er wordt altijd tegen 
veranderingen geageerd, echter in de praktijk zijn organisaties behoorlijk volgzaam. Dit 
heeft natuurlijk te maken met de consequenties indien de AVG wetgeving niet wordt 
nageleefd. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
De onderzoeker heeft geconstateerd dat de casusorganisatie met verschillende documenten 
werkt inzake AVG-wetgeving en leunt op de implementaties van AVG-wetgeving bij de 
leveranciers.  Deze constatering gebeurt o.b.v. de antwoorden bij interviewvraag 14 
onderdeel AVG specifiek: 
 
Respondent 1: Er is geen baseline document en ook geen nul-meeting. Je kan de contracten, SLA’s en privacy 
statement doornemen. 
Respondent 2: De informatie die je van ons drieën hebt ontvangen moet voldoende zijn. 
Respondent 3: Graag checken met de contactpersoon. Die is verantwoordelijk hiervoor. 
Respondent 4-groep: Je zou dat bij de contactpersoon kunnen vragen. 
 
Dit is niet een gewenste situatie doordat bij mutaties niet snel en adequaat geanticipeerd 
kan worden op de veranderingen. 
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De casusorganisatie overweegt een nul-meeting te kunnen doen. In de nul-meeting worden 
alle onderdelen die betrekking hebben op het beveiligen van de privacygevoelige data 
vastgelegd, het zogenaamde baseline document. Vanuit de nul-meeting dienen eventuele 
mutaties te worden verwerkt en dient het vastgelegde nul-meeting document op de 
mutaties te worden aangepast. Eén van de voordelen van de nul-meeting is dat de 
organisatie adequaat kan anticiperen op veranderingen in de AVG-wetgeving en IT-
landschap. Bij veranderingen is de casusorganisatie niet genoodzaakt om allerlei zaken uit te 
zoeken en afhankelijkheden inzichtelijk te maken. Men heeft dit vastgelegd tijdens de nul-
meeting bij de initiële implementatie van de AVG-wetgeving. 
Bij de casusorganisatie vervullen medewerkers verschillende rollen. De onderzoeker vindt 
dat dit de integriteit en transparantie niet ten goede komt.  
Op dit moment zijn er voldoende modellen beschikbaar voor het implementeren van de 
AVG-wetgeving. Een model helpt de organisaties om in control te zijn en om bij verandering 
onder andere in de wetgeving snel te kunnen anticiperen op deze mutaties om het proces 
aan te passen. De casusorganisatie heeft twee vestigingen. Achteraf had de onderzoeker 
ook naar de vestiging in Amsterdam Schiphol moeten gaan. 
 
Antwoorden op de interviewvraag 10 onderdeel AVG specifiek geeft het volgende aan: 
 
Respondent 1: Makkelijk is het niet, maar tot heden is het ons wel gelukt. 
Respondent 2: Ja, dat gaat wel goed. 
Respondent 3: Ja, maar het is niet effe snel uitgevoerd. We moeten wel het e.e.a. hiervoor doen om het weer 
goed te krijgen. 
Respondent 4-groep: Weten wij niet, wij merken er niks van. 

5.4. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  
De onderzoeker heeft vooraf gezocht naar artikelen en documentatie waarbij eerder 
onderzoek is uitgevoerd om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Helaas, 
heeft de onderzoeker geen relevante artikelen of publicaties kunnen vinden. Daarom stelt 
de onderzoeker het volgende voor bij een vervolgonderzoek: 

• De vragen uit voor de interviews en enquête dienen te worden geëvalueerd en waar 
nodig te worden aangepast en uitgebreid 

• Er zou meer afgestemd dienen te worden met professionals op het gebied van de 
AVG-wetgeving (om de vragen zo goed mogelijk te definiëren) 

• Alle organisaties die privacygevoelige data vastleggen dienen te voldoen aan de 
AVG-wetgeving. De grote van de organisatie doet er niet toe. Om een beter beeld te 
vormen van de situatie stelt de onderzoeker voor om een organisatie te selecteren 
die middelgroot tot groot is (meer dan 100 werknemers). De casusorganisatie moet 
voldoende representatief zijn en er dienen verschillende medewerkers betrokken te 
zijn bij het onderwerp AVG 

• Bewustwording van alle betrokkenen is belangrijk bij het AVG-proces. Maar wat dat 
ondanks de bewustwording alsnog privacygevoelige data wordt gelekt. Hoe ga je als 
organisatie hiermee om? Ontslag, sancties? De onderzoeker vindt dat over dit 
onderwerp meer nagedacht dient te worden en dat de medewerkers en gebruikers 
duidelijk (bijvoorbeeld in een contract) hierover moeten worden geïnformeerd dat 
het opzettelijk lekken van privacygevoelige data consequenties met zich meebrengt. 
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5.5. Reflectie  
De uitkomsten van de literatuurstudie zijn zeker bruikbaar geweest voor de uitwerking van 
de afstudeeropdracht. De inzichten en kennis die tijdens de literatuurstudie zijn opgedaan 
zijn nuttig geweest voor het vervolgtraject. De handvatten voor het beveiligen van 
privacygevoelige data worden bijvoorbeeld door de ISO/IEC normen 27001 en 27701 
bevestigd. Het theoretische kader bood voldoende handvatten om het onderzoek uit te 
voeren. De onderzoeker vindt dat het belangrijkste aspect uit de literatuurstudie is de 
mensen die erbij betrokken zijn.  
 

Bewustwording is een belangrijk gegeven, wat gebeurt er als er toch data wordt gelekt door 
de medewerkers en gebruikers? Medewerkers en gebruikers kunnen namelijk bewust data 
laten lekken en hoe ga je dan hiermee om. Welke afspraken worden hierover gemaakt 
waarbij de ethische en juridische kwesties in acht worden genomen? 
 
De onderzoeker vindt dat de doorlooptijd voor het uitvoeren van het onderzoek niet lang 
mag zijn want dan loop je tegen voortschrijdende inzichten wat het lastig maakt om te 
blijven bij het initiële onderzoek opdracht. Focus houden op je opdracht wordt moeilijk 
omdat je afdwaalt naar allerlei ontwikkelingen die ten tijde van het definiëren van het 
onderzoek niet aanwezig waren. 
 
De onderzoeker vindt dat de juiste dataverzamelingsmethoden zijn gebruikt om 
antwoorden te vinden op de centrale onderzoeksvraag en deelvragen.  De 
onderzoeksgroep, de casusorganisatie, is goed bereikt en heeft goed meegewerkt. 
Deze conclusie trekt de onderzoeker omdat aan hem is gevraagd om na de zomer een 
baseline document, de zogenaamde nul-meeting, voor de casusorganisatie op te zetten. Er 
zijn hier en daar verbeteringen uit te voeren.  
De onderzoeker liep in het begin wel tegen issues op voor het verkrijgen van de benodigde 
informatie. De contactpersoon diende te schakelen met de leveranciers en de onderzoeker 
vond dat dit traag ging. 
 
Een vraag die de onderzoeker bezighoudt is: in welke mate geven de resultaten van 
interview geen vertekend beeld? De contactpersoon van de casusorganisatie is degene die 
het meeste weet over de implementatie van de AVG-wetgeving. Op zich niks mis hiermee, 
wel fijn. De contactpersoon bepaald samen met het managementteam het beleid voor de 
implementatie van de AVG-wetgeving. De drie individuele respondenten zijn dus degenen 
die een beslissende rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het beleid over AVG 
Wetgeving. Het kritische oordeel van de drie individuele respondenten bij de vragen over de 
effectiviteit van het gevoerde beleid over de geïmplementeerde oplossing voor de AVG 
Wetgeving kunnen enigszins gematigd zijn. 
 
De onderzoeker wist vooraf niet wat de situatie zou zijn bij de casusorganisatie en heeft 
vervolgens een enquête opgezet om de uitkomsten van de casusorganisatie te verifiëren 
met de resultaten van de controlegroep. Initieel was de bedoeling om de enquête via 
LinkedIn beschikbaar te stellen. Echter, de onderzoeker ging in beraad en vroeg zich af wat 
de kwaliteit zou zijn van de verkregen resultaten via de enquête.  
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Vervolgens heeft de onderzoeker besloten om professionals, personen die verstand hebben 
van informatiebeveiliging en het beveiligen van privacygevoelige data, uit zijn netwerk te 
benaderen en de enquête door hen te laten vullen. Om de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten te verhogen stelt de onderzoeker voor om meer professionals uit te nodig om 
de enquête in te vullen. Tevens is het belangrijk dat de vragen goed aansluiten op de AVG-
wetgeving en de praktijksituatie. 
 
De uitkomsten van het onderzoek bieden voldoende inzichten om de onderzoeksvraag te 
kunnen beantwoorden en om relevante aanbevelingen te kunnen doen aan de 
casusorganisatie. Als de onderzoeker het onderzoek opnieuw zou uitvoeren dan zou hij het 
onderzoek uitvoeren bij een organisatie met meer dan 100 medewerkers. Bij de 
casusorganisatie is geconstateerd dat medewerkers verschillende rollen vervullen waardoor 
volgens de onderzoeker de integriteit en transparantie niet voldoende kan worden 
gewaarborgd. De onderzoeker heeft een goed gevoel over de onderzoeksresultaten omdat 
de resultaten van de onderzoeksgroep en controlegroep grotendeels overeenkomen. De 
uitkomsten leveren genoeg aanknopingen op. Bij de totstandkoming van de uitkomsten acht 
de onderzoeker op de juiste manier gebruik te hebben gemaakt van de theorie en 
onderzoeksmethoden. Het boek van Saunders (et al., 2015) wordt gezien als de “bijbel” voor 
het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. 
  
De onderzoeker ervaart dat het proces om de afstudeeropdracht af te ronden een lang en 
moeizaam traject is geweest. De onderzoeker heeft verschillende organisaties, van groot tot 
klein, benaderd om zijn onderzoek te mogen doen. Initieel werd zijn voorstel met 
enthousiasme ontvangen door deze organisaties. Echter, naarmate het concreet werd, 
verdween het enthousiasme. Enkele organisaties zijn zo ver gegaan dat ze de 
geheimhoudingsverklaring hebben getekend en toch zijn gestopt met de samenwerking. Dit 
bracht de onderzoeker telkens weer in een vervelende situatie met zijn afstudeeropdracht. 
 
De ervaring leert dat organisaties doen als of ze je het gunnen om het onderzoek bij hun 
organisatie te mogen uitvoeren, maar als het erop aankomt dan geven ze niet thuis. De 
geheimhoudingsovereenkomst is door drie organisaties getekend en al deze drie hebben 
afgehaakt. Bij één organisatie heeft de onderzoeker een (werk gerelateerde) contract 
gehad. Nadat het contract niet meer werd verlengd heeft de opdrachtgever aan de 
onderzoeker gevraagd om diensten te leveren zonder betaling om alsnog de 
afstudeeropdracht uit te mogen voeren, maar dan wel met een onderwerp van de 
opdrachtgever. Ondanks de tegenslagen heeft de onderzoeker een doel en dat is het 
afronden van de opleiding. Je herpakt jezelf, praat jezelf weer moed in, overlegt met je 
afstudeerbegeleider en gaat weer verder. Uiteindelijk moet je het zelf doen. De onderzoeker 
is de casusorganisatie zeer dankbaar dat de afstudeeropdracht bij deze organisatie mocht 
worden uitgevoerd. 
 
De onderzoeker heeft de normen ISO/IEC 27001 en 27701 aangeschaft om zeker te zijn dat 
hij een goed beeld heeft van de normen. Deze normen kon de onderzoeker binnen de OU 
niet verkrijgen. 
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Een studie naast werk, privé en andere activiteiten is een zware wissel geweest. Tevens 
heeft Covid-19 ook invloed gehad op de doorlooptijd. Door het uitvoeren van een 
wetenschappelijk onderzoek ga je beter begrijpen wat er van je verwacht wordt en wat zo’n 
onderzoek inhoudt. De keuzes die je maakt dienen verantwoord te worden. Tijdens het 
onderzoeksproces maak je de ontwikkelingen mee waarbij je dient te voldoen aan de eisen 
van reproduceerbaarheid, de stappen die je neemt dienen navolgbaar en controleerbaar te 
zijn. De kennis die hiermee is opgedaan wordt daarom gezien als een zeer leerzaam traject.  
 
Tot slot wil de onderzoeker zijn afstudeerbegeleider bedanken voor alle feedback en geduld. 
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Bijlage 1: One pager van de organisatie 
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Bijlage 2: Vragenlijst t.b.v. interview 
 
De vragenlijst voor het interview en samenvatting van de antwoorden zijn in deze bijlage 
opgenomen. Het interview is uitgevoerd bij 3 individuele respondenten en een groep van 4 
respondenten. 
 

Vraag Respondent Vraag & antwoord citaten 
  Organisatie 
1  Wat voor onderneming is uw organisatie? 
 1 Bieden van logistieke oplossingen en management aan klanten, internationaal 
 2 Internationale Transport  
 3 Logistieke oplossingen en management internationaal 
 4 - groep Logistiek, transport 
2  Wat doet uw organisatie precies, missie? 
 1 Vervoeren van producten, wat het ook mag zijn, over de hele wereld dag en nacht 
 2 Logistieke dienstverlening  
 3 Oplossingen bieden van klanten voor het vervoer van producten 
 4 - groep Vervoeren van allerlei producten 
3  Hoeveel mensen werken bij uw organisatie en wat is de gemiddelde leeftijd? 
 1 30, de gemiddelde leeftijd is 38 jaar 
 2 28, weet niet 
 3 32, schatting 40 jaar 
 4 - groep Met Amsterdam-Schiphol ongeveer 30, weet niet 
  IT-landschap 
1  Hoe ziet uw IT-landschap eruit? 
 1 We hebben een eigen bedrijfsnetwerk en onze operationele applicaties draaien in de Cloud. Het zijn SaaS-

oplossingen. De leveranciers doen de onderhoud en beheer hiervoor. 
 2 Onze operationele applicaties draaien in de Cloud en de leveranciers doen de onderhoud en beheer ervan. 
 3 Voor IT hebben we twee leveranciers. Eén leverancier is verantwoordelijk voor het bedrijfsnetwerk en alle 

hardware (laptops, telefoons, printer, etc. De andere leveranciers i verantwoordelijk voor al onze 
operationele applicaties. Deze applicaties draaien in de Cloud. 

 4 - groep We loggen aan op de applicaties en doen ons werk. 
2  Zijn er onderdelen uitbesteed, zo ja bij wie? 
 1 Voor de operationele applicaties zorg de leverancier. Netwerk en hardware is ook uitbesteed. 
 2 Alles is uitbesteed, we hebben niet echt IT-personeel. 
 3 Ja, ons netwerk, hardware en operationele applicaties zijn uitbesteed. 
 4 - groep Weet niet, vragen bij de contactpersoon. 
3  Welke applicaties zijn in gebruik? 
 1 HRM, ERP, OCR -document scanning en orderverwerking. We hebben ook bedrijfsgevoelige informatie in 

documenten vastgelegd met toekomstbeleid, strategieën en analyses. 
 2 HRM, ERP, OCR -document scanning en orderverwerking. 
 3 HRM, ERP, OCR -document scanning en orderverwerking. 
 4 - groep ERP, OCR -document scanning en orderverwerking. 
4  Hoe is uw informatiebeveiliging opgezet? Voldoet uw implementatie van de informatiebeveiliging aan een 

standaard? 
 1 We volgen wat de leveranciers voorstellen en het wordt behoorlijk dicht gezet. We gebruiken dus de 

standaarden van de leveranciers. Voor de processen zijn we ISO9001 gecertificeerd. 
 2 We liften mee met de implementaties van de leveranciers. 
 3 De autorisatiestructuur en opzet van de leveranciers worden gevolgd. 
 4 - groep Navragen bij contactpersoon. 
5  Indien applicaties in de Cloud draaien, zijn er afspraken gemaakt met de Cloud leverancier over de 

informatiebeveiliging? 
 1 Ja, we volgen de informatiebeveiliging strategieën van de Cloud leverancier 
 2 Ja, we volgen meestal de oplossingen van de leveranciers. 
 3 Ja, we gebruiken de oplossingen die door de leverancier worden aangeboden o.b.v. onze eisen en wensen. 
 4 - groep Weet niet. 
6  Zijn de medewerkers geïnformeerd over de informatiebeveiliging? 
 1 Ja, ze worden veelvuldig erop gewezen. 
 2 Ja, de medewerkers worden continu hierop gewezen 
 3 J, de medewerkers zijn op de hoogte en wordt tijdens elke werkoverleg erop gewezen. 
 4 - groep Wij zijn geïnformeerd en worden continu hierover geïnformeerd. 
7  Hoe worden de medewerkers geïnformeerd over informatiebeveiligings onderwerpen? 
 1 Vaak direct omdat we met zijn allen werken vanuit één werkvloer. Ook worden tijdens werkoverleggen de 

medewerkers op de hoogte gebracht. 
 2 Via werkoverleggen en direct via mail op mondeling. 
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 3 Via werkoverleggen, mail en direct. 
 4 - groep Direct of via mail en werkoverleggen. 
8  Op welke wijze wordt er van buiten de organisatie aangemeld op het netwerk? 
 1 Via MFA, we hebben dit versneld moeten implementeren 
 2 Via Multi Factor Authentication, 2 stappen 
 3 Via MFA in 2 stappen 
 4 - groep We loggen eerst op het netwerk en vervolgens moeten we vanuit de telefoon een code opgeven. 
9  Houden de medewerkers aan de uitgestippelde lijnen voor informatiebeveiliging? B.v. vanuit het wachtwoord 

managementsysteem van de applicatie wordt afgedwongen dat een wachtwoord x-karakters lang is en 
bestaat uit verschillende tekens.  

 1 Ja, anders kunnen ze niet werken. Om de maand moeten ze b.v. hun ww wijzigen. We houden dit niet bij met 
rapportages, echter je weet snel of iemand zich niet aan de richtlijnen houdt. 

 2 Ja, de medewerkers kennen de verplichtingen bij het gebruik van onze systemen. 
 3 Ja, ze zijn op de hoogte en tijdens werkoverleggen wordt hierop nadrukkelijk gewezen. 
 4 - groep Ja, elke maand een nieuwe ww. 
10  Bent u tevreden met uw informatiebeveiliging, zo ja waarom? 
 1 Ja, we hebben geen incidenten op dit gebied. Misschien zijn wij niet interessant genoeg voor hackers. 
 2 Ja, werkt goed voor ons. Geen problemen. 
 3 Ja, wij ondervinden geen security issues. 
 4 - groep Ja, we hebben geen beveiligings issues. 
  AVG specifiek 
1  Welke privacygevoelige data wordt vastgelegd in de gebruikte applicatiesystem? 
 1 Naam, Adres, Telefoonnummer, Email en BSN. 
 2 Naam, Adres, Telefoonnummer, Email en BSN. 
 3 Naam, Adres, Telefoonnummer, Email en BSN. 
 4 - groep Naam, Adres, Telefoonnummer en Email. 
2  In welke applicaties wordt privacygevoelige data vastgelegd? 
 1 HRM, ERP, OCR -document scanning en orderverwerking. We hebben ook bedrijfsgevoelige informatie met 

toekomstbeleid, strategieën en analyses. 
 2 HRM, ERP, OCR -document scanning en orderverwerking. 
 3 HRM, ERP, OCR -document scanning en orderverwerking. 
 4 - groep ERP, OCR -document scanning en orderverwerking. 
3  Wie heeft toegang tot de privacygevoelige data? Hoe is de toegang geregeld? 
 1 Bij klantgegevens komt bijna iedereen en hiervoor moeten de medewerkers inloggen. Het inloggen van 

buitenaf op het bedrijfsnetwerk gebeurt via MFA. De HRM gegevens en de bedrijfsgevoelige informatie heeft 
slechts drie personen toegang. 

 2 Bij de HRM en bedrijfsgevoelige informatie heeft slechts drie personen toegang. Bij de operationele systemen 
hebben alle medewerkers toegang. 

 3 Toegang tot klantgegevens heeft bijna iedereen die een bedrijfsaccount heeft. Bij de HRM gegevens en 
bedrijfsgevoelige dat hebben slechts drie personen toegang. 

 4 - groep Wij hebben allen toegang tot klantgegevens. 
4  Hoe heeft u de beveiliging van privacygevoelige data in uw organisatie geïmplementeerd? Wordt er een 

model gebruikt? Zo ja, welke? 
 1 Ja, via best practices 
 2 Ja, via Governance 
 3 Ja, via een normenkader. 
 4 - groep We denken van wel. 
5  Ondersteunt het model de behoefte van de organisatie om in control te zijn t.a.v. het beveiligen van de 

privacygevoelige persoonsgegevens? Zo ja, op welke wijze? 
 1 We hebben via een best practices een oplossing geïmplementeerd en dat werkt tot op heden goed voor ons. 
 2 We hebben een implementatie via Governance en dat werkt voor ons. 
 3 We maken gebruik van een normenkader en dat werkt voor ons. 
 4 - groep Deze moet u vragen aan de contactpersoon, hij bemoeit zich hiermee. 
6  Zijn de medewerkers, gebruikers op de hoogte van de mogelijke bedreigingen en risico’s bij het gebruik van 

informatiesysteem om geen datalek te veroorzaken? Hoe worden de medewerkers geïnformeerd over de 
AVG-wetgeving? 

 1 Ja, tijdens de werkoverleggen wordt nadrukkelijk op zulke situaties gewezen.  
 2 Ja, de medewerkers zijn op de hoogte  
 3 Ja, de medewerkers worden continu bewust gemaakt van de gevaren. Er worden dan voorbeelden uit het 

nieuws erbij gehaald. 
 4 - groep Ja, wij zijn op de hoogte en wordt vaak genoeg herhaald. 
7  Zijn de verantwoordelijkheden omtrent privacy belegd binnen de organisatie? Kunt u vertellen hoe u dat heeft 

belegd en geregeld? 
 1 Ja, management is betrokken en iedereen kent zijn verantwoordelijkheden. Hierover zijn afspraken gemaakt. 
 2 Ja, management is betrokken en maakt middelen vrij om de uitvoering mogelijk te maken. 
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 3 Ja, wij zijn als management betrokken en vinden het belangrijk dat AVG goed is geregeld. 
 4 - groep Denk van wel, want bij sommige gegevens mogen we niet bij. 
8  Neemt de organisatie de juiste mitigerende maatregelen om de bedreigingen en risico’s te beperken ter 

voorkoming van een datalek? Hoe wordt dat gedaan en worden de analyses, bedreigingen, risico’s en 
mitigerende maatregelen vastgelegd? Hoe worden deze gegevens vastgelegd? 

 1 Ja, we hebben korte lijnen binnen de organisatie en er wordt snel gereageerd van de organisatie en 
leveranciers om de opgetreden issues op te lossen. Er zijn afspraken gemaakt met de leveranciers. Er wordt 
wel weinig vastgelegd van de genomenmaatregelen. Dit kan een verbeterpunt zijn voor ons. 

 2 Ja, ik geloof het wel en de contactpersoon regelt dit. 
 3 Ja, we kunnen vrij snel schakelen en proberen snel en adequaat een beslissing te nemen bij een opgetreden 

issue. 
 4 - groep Dat zou je bij de contactpersoon moeten vragen, hij is hiervoor verantwoordelijk. 
9  Is er ruimte in de geïmplementeerde oplossing om het proces te evalueren, bij te stellen en te repeteren om 

vervolgens de operationele risico’s van datalekken op een gestructureerde wijze in kaart te brengen? Op 
welke wijze gebeurt dat? 

 1 Nee, we evalueren niet. Daarvoor zijn we een kleine organisatie en hebben we geen tijd voor. 
 2 Nee, er wordt niet geëvalueerd of bijgesteld. Als er een issue is dan lossen we dat dan af. 
 3 Nee, geen evaluatie. De issues worden opgelost. 
 4 - groep We weten het niet. 
10  Kunt u met uw oplossing makkelijk inspelen op veranderingen in de wetgeving, applicatiesystemen en 

processen binnen de organisatie? 
 1 Makkelijk is het niet, maar tot heden is het ons wel gelukt. 
 2 Ja, dat gaat wel goed. 
 3 Ja, maar het is niet effe snel uitgevoerd. We moeten wel het e.e.a. hiervoor doen om het weer goed te 

krijgen. 
 4 - groep Weten wij niet, wij merken er niks van. 
11  Bied de geïmplementeerde oplossing om een certificering te verkrijgen m.b.t. het beveiligen van de 

privacygevoelige persoonsgegevens? Zo ja, bent u van plan om voor een certificering gaan? Uw organisatie is 
ISO 9001 gecertificeerd. 

 1 Wij zijn een vrij kleine organisatie en in deze fase zal het ons veel moeite kosten om een certificering te 
verkrijgen. 

 2 Op dit moment is dat niet hoofdzaak voor ons. Als klanten dat eisen, dan zullen we erover beraden. 
 3 De ISO 9001 certificering is best wel een inspanning geweest. Als de AVG certificering een vergelijkbaar proces 

is dan denk ik dat we nu een pas op de plaats moeten maken, geen tijd hiervoor. 
 4 - groep Als dit vergelijkbaar is met het ISO9001 certificering dan moet het wel mogelijk zijn. 
12  Bent u tevreden met uw beleid omtrent het beveiligen van privacygevoelige data? Zo ja, waarom? 
 1 Ja, we hebben tot op heden geen datalekken gehad en kunnen goed anticiperen op de risico’s en 

bedreigingen. 
 2 Ja, het proces wat we geïmplementeerd hebben werkt voor ons en de medewerkers worden continu hierop 

aangewezen. 
 3 Ja, AVG is ingebed in het organisatieproces en dat werkt redelijk goed voor ons. 
 4 - groep Ja, wij zijn tevreden. Er zijn geen datalekken geweest. 
13  Zijn er datalekken geweest? Zo ja: 

- Welke gegevens zijn gelekt? 
- Heeft u deze conform de AVG-wetgeving gemeld bij AP? 
- Heeft u een boete gehad van AP? 

 1 Er zijn geen datalekken geweest bij ons. 
 2 We hebben geen datalekken gehad. 
 3 Nee, we hebben geen last gehad van datalekken. 
 4 - groep Geen datalekken. 
14  Welke documenten over informatiebeveiliging, het beveiligen van privacygevoelige data kan ik inzien? B.v. het 

baseline document implementatie beveiligen privacygevoelige data, document over informatiebeveiliging, 
SLA overeenkomsten met leveranciers, privacy statement, etc. 

 1 Er is geen baseline document en ook geen nul-meeting. Je kan de contracten, SLA’s en privacy statement 
doornemen. 

 2 De informatie die je van ons drieën hebt ontvangen moet voldoende zijn. 
 3 Graag checken met de contactpersoon. Die is verantwoordelijk hiervoor. 
 4 - groep Je zou dat bij de contactpersoon kunnen vragen. 
15  Zijn er andere zaken omtrent informatiebeveiliging, beveiligen van privacygevoelige data dat relevant kan zijn 

voor mijn onderzoek? Zo ja, kunt u deze benoemen? 
 1 Nee, ik heb je zoveel mogelijk informatie aangeleverd. De informatie van de eerste gesprekken heb je 

geverifieerd bij mij, dus dat is het. 
 2 Niet dat ik het weet. Volgens mij heb je alle informatie ontvangen. 
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 3 De informatie die je hebt ontvangen van de contactpersoon is m.i. voldoende. 
 4 - groep Weet niet. 
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Bijlage 3: Vragen t.b.v. enquête 
 
De vragenlijst voor de enquête is in onderstaande tabel opgenomen. Bij het opzetten van de 
vragen zijn de volgende informatie geraadpleegd:  
• Uitkomsten van de literatuurstudie 
• De ISO/IEC normen 27001 en 27701 
• Publicaties van AP 
• Onderzoeksvraag 
• Privacy proces van de organisatie(s) .  
 
De enquête is gepubliceerd met behulp van Lime Survey. De volgende URL is aangemaakt: 
https://limesurvey.ou.nl/index.php/761665?newtest=Y&lang=nl 
 

Nummer Vraag 
 Algemene vragen 
 Betreft het vormen van een context van de organisatie. 
1 • In welke sector is uw organisatie werkzaam? 
 o Gezondheid en welzijn 
 o Financiële dienstverlening 
 o Openbaar Bestuur 
 o Zakelijke Dienstverlening 
 o Onderwijs 
 o ICT 
 o Politie en Justitie 
 o Overig, waaronder logistiek-transport, handel- en autobranche, onroerend goed, cultuur, sport en 

recreatie, vervoer, industrie, energie, bouw, landbouw, bosbouw, visserij, horeca, water en milieu 
2 • Hoeveel medewerkers heeft uw organisatie? 
 o <= 100 
 o <= 1000 
 o <= 5000 
 o > 5000 
3 • Welke percentage van de omzet wordt vrijgemaakt voor beheer, onderhoud en uitbreiden van de 

informatiebeveiliging inclusief security van privacygevoelige data conform AVG Wetgeving? 
 o <= 0,5% 
 o <= 1% 
 o <= 5% 
 o <= 10% 
 Betrokkenheid management 
 Met onderstaande vragen wordt een beeld gevormd van de betrokkenheid van het management. 
1 • Is het management betrokken m.b.t. AVG? 
 o Ja 
 o Nee 
2 • Is het management bewust van de gevolgen van datelekken en de gevolgen bij een escalatie? 
 o Ja 
 o Nee 
3 • Wordt door het management de benodigde middelen beschikbaar gesteld? 
 o Ja 
 o Nee 
4 • Is door het management een beleid opgesteld om de doelstelling m.b.t. AVG te realiseren en continue te 

verbeteren? 
 o Ja 
 o Nee 
5 • Zijn de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie helder geformuleerd, toegekend en 

belegd door het management t.a.v. AVG? 
 o Ja 
 o Nee 
6 • Wordt het management periodiek geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. AVG via rapportages en/of 

dashboards? 
 o Ja 
 o Nee 
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7 • Wordt in de (jaar)verslagen een paragraaf opgenomen over AVG? 
 o Ja 
 o Nee 
 Planning en ondersteuning 
 Om een beeld te vormen over het geïmplementeerde proces t.b.v. AVG, waarin de planning en ondersteuning zijn 

opgenomen, volgen onderstaande vragen. 
1 • Worden de benodigde acties gepland om de risico’s te beperken en de kansen te benutten m.b.t. AVG? 
 o Ja 
 o Nee 
2 • Wordt door de organisatie gedocumenteerde informatie bewaard over het risicobeoordelingsproces t.a.v. AVG? 
 o Ja 
 o Nee 
3 • Wordt door de organisatie gedocumenteerde informatie bewaard over de beoordelingsprocedure van de beveiliging 

van de persoonsgegevens in het kader van AVG? 
 o Ja 
 o Nee 
4 • Zijn de middelen beschikbaar gesteld om de uitgestippelde beleid m.b.t. AVG te ondersteunen? 
 o Ja 
 o Nee 
5 • Beschikken de betrokkenen medewerkers over de benodigde competenties om het beleid te implementeren, te 

onderhouden en over te rapporteren? 
 o Ja 
 o Nee 
6 • Zijn de medewerkers op de hoogte van AVG? 
 o Ja 
 o Nee 
7 • Zijn de medewerkers bewust over de gevolgen van data lekken? 
 o Ja 
 o Nee 
8 • Is er een bewuste risicoafweging voor de bescherming van de privacygevoelige data? 
 o Ja 
 o Nee 
9 • Is er een crisisplan ingericht op het gebied van privacy? 
 o Ja 
 o Nee 
10 • Worden de crisisplannen periodiek getoetst of geoefend? 
 o Ja 
 o Nee 
11 • Op welke wijze wordt privacy-bewustzijn gerealiseerd binnen de organisatie? 
 o Leren en ontwikkelen 
 o Publicaties 
 o Trainingen 
 o E-Learning 
 o Workshops 
 o Werkoverleg 
 o Op een andere manier 
12 • Wordt gebuikt gemaakt van Multifactor Authentication om aan te loggen op het netwerk van de organisatie? 
 o Ja 
 o Nee 
13 • Heeft Covid-19 invloed gehad om het beleid aan te passen t.a.v. het melden op het bedrijfsnetwerk? 
 o Ja 
 o Nee 
14 • Heeft Covid-19 ertoe geleid om security aan te scherpen? 
 o Ja 
 o Nee 
15 • Heeft Covid-19 gezorgd dat plannen voor de toekomst m.b.t. security naar voren zijn gehaald en eerder zijn 

uitgevoerd b.v. doordat veel medewerkers van thuis gingen werken? 
 o Ja 
 o Nee 
 Uitvoering 
 Met uitvoering wordt een beeld gevormd hoe de maatregelen te zijn geïmplementeerd om te voldoen aan de AVG-

wetgeving. 
1 • Is AVG ingebed in de verschillende processen binnen de organisatie waar gewerkt met privacygevoelige gegevens? 
 o Ja 
 o Nee 
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2 • Worden de uitgevoerde acties m.b.t. AVG vastgelegd? 
 o Ja 
 o Nee 
3 • Wordt de risicobeoordeling t.a.v. AVG regelmatig uitgevoerd en de uitkomsten gedocumenteerd? 
 o Ja 
 o Nee 
 Evalueren en verbeteren 
 Om het proces continu te verbeteren dient te worden geëvalueerd. Onderstaande vragen hebben betrekking op het 

evalueren, analyseren en verbeteren van geïmplementeerde oplossingsrichting. Hierbij dient ook rekening te worden 
gehouden met nieuwe gevaren.  

1 • Heeft de organisatie duidelijk in kaart gebracht wat er dient te worden gemonitord en gemeten in het kader van 
AVG? 

 o Ja 
 o Nee 
2 • Worden de resultaten geanalyseerd en de uitkomsten vastgelegd? 
 o Ja 
 o Nee 
3 • Wordt o.b.v. de uitkomsten een evaluatie uitgevoerd om het totale proces scherper en beter in te richten zodat 

beter wordt voldaan aan de AVG-wetgeving en de voortschrijdende veranderingen? 
 o Ja 
 o Nee 
 AVG-specifieke vragen 
 Nu wordt ingegaan om vragen die zijn gerelateerd aan AVG-wetgeving. 
1 • Welke persoonsgegevens wordt bij uw organisaties verwerkt? 
 o Naam 
 o Adres 
 o Telefoonnummer 
 o Email 
 o Burgerservicenummer (BSN) 
 o N.v.t. 
2 • Welke bijzondere persoonsgegevens wordt bij uw organisaties verwerkt? 
 o Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt 
 o Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken 
 o Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken 
 o Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt 
 o Gegevens over iemands gezondheid 
 o Gegevens over iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid 
 o Genetische gegevens 
 o Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon 
 o N.v.t. 
3 • Welke strafrechtelijke persoonsgegevens wordt bij uw organisaties verwerkt? 
 o Strafrechtelijke veroordelingen 
 o Strafbare feiten 
 o Onrechtmatig of hinderlijk gedrag 
 o N.v.t. 
4 • Wordt de VOG verwijderd nadat inzage heeft plaatsgevonden? 
 o Ja 
 o Nee 
5 • Welke goede reden is aanwezig om in uw organisatie persoonsgegevens te verwerken? 
a o Heeft u toestemming van de betrokkene persoon? 
 § Ja 
 § Nee 
b o Is het noodzakelijk om de gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren? 
 § Ja 
 § Nee 
c o Is het noodzakelijk om de gegevens te verwerken omdat u dit wettelijk verplicht bent? 
 § Ja 
 § Nee 
d o Is het noodzakelijk om de gegevens te verwerken vitale belangen te beschermen? 
 § Ja 
 § Nee 
e o Is het noodzakelijk om de gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit 

te oefen? 
 § Ja 
 § Nee 
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f o Is het noodzakelijk om de gegevens te verwerken om uw gerechtvaardigde belang te behartigen? 
 § Ja 
 § Nee 
6 • Is een functionaris voor gegevensbescherming nodig in uw organisatie? 
 o Ja 
 o Nee 
7 • Is uw organisatie verplicht om een data protection impact assessment uit te voeren? 
 o Ja 
 o Nee 
8 • Werkt uw organisatie volgens de uitgangspunten van privacy by design en privacy by default? 
 o Ja 
 o Nee 
9 • Op welke wijze heeft uw organisatie ondersteuning op het gebied van privacybeleid? 
 o Normenkader 
 o Privacy by Design 
 o Governance 
 o Best practices 
 o Framework 
 o Benchmark 
 o Eigen maatwerk oplossing van de wetgeving 
10 • Dient uw organisatie een register van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens op te stellen? 
 o Ja 
 o Nee 
11 • Heeft uw organisatie de vereiste overeenkomsten afgesloten met partijen die persoonsgegevens voor uw organisatie 

verwerken? 
 o Ja 
 o Nee 
12 • Voldoet uw organisatie aan de informatieplicht? 
 o Ja 
 o Nee 
13 • Heeft uw organisatie een privacyverklaring opgezet? 
 o Ja 
 o Nee 
14 • Is uw organisatie voorbereid op personen die hun privacyrechten willen uitoefenen? 
 o Ja 
 o Nee 
15 • Heeft uw organisatie datalekken ondervonden? 
 o Ja 
 o Nee 
16 • Welke type datalekken heeft uw organisatie ondervonden? 
 o Persoonsgegevens verstuurd of afgegeven aan verkeerde ontvanger 
 o Brief of postpakker met persoonsgegevens kwijtgeraakt of geopende retour ontvangen 
 o Via hacking, malware en/of phishing 
 o Apparaat, gegevensdrager en/of papier met persoonsgegevens kwijtgeraakt of gestolen 
 o Persoonsgegevens per ongeluk gepubliceerd 
 o Overig 
 o Geen 
17 • Is het datalek binnen de richtlijnen gemeld aan Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? 
 o Ja 
 o Nee 
 o N.v.t. 
18 • Heeft uw organisatie ooit van AP een boete gehad voor een datalek? 
 o Ja 
 o Nee 
  
19 • Zijn er implementatierichtlijnen opgesteld voor Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) 

verwerkingsverantwoordelijken? 
 o Ja 
 o Nee 
20 • Zijn er implementatierichtlijnen opgesteld voor Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) verwerkers? 
 o Ja 
 o Nee 
21 • Bent u tevreden met de geïmplementeerde oplossing voor het beveiligen van de privacygevoelige data? 
 o Ja 
 o Nee 
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22 • Voldoet de geïmplementeerde oplossing voor het beveiligen van de privacygevoelige data volgens u aan de AVG-

wetgeving? 
 o Ja 
 o Nee 

 
Bijlage 4: Antwoorden enquête onderzoeksgroep 
 
Algemene vragen: 

Vraag Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
1 Overig, waaronder logistiek-transport, 

handel- en autobranche, onroerend 
goed, cultuur, sport en recreatie, 
vervoer, industrie, energie, bouw, 
landbouw, bosbouw, visserij, horeca, 
water en milieu 

Overig, waaronder logistiek-transport, 
handel- en autobranche, onroerend 
goed, cultuur, sport en recreatie, 
vervoer, industrie, energie, bouw, 
landbouw, bosbouw, visserij, horeca, 
water en milieu 

Overig, waaronder logistiek-transport, 
handel- en autobranche, onroerend 
goed, cultuur, sport en recreatie, 
vervoer, industrie, energie, bouw, 
landbouw, bosbouw, visserij, horeca, 
water en milieu 

2 <= 100 <= 100 <= 100 
3 <= 0,5% <= 1% <= 1% 

 
Betrokkenheid Management: 

Vraag Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
1 Ja Ja Ja 
2 Ja Ja Ja 
3 Ja Ja Ja 
4 Ja Nee Nee 
5 Ja Ja Ja 
6 Nee Nee Nee 
7 Nee Nee Nee 

 
Planning en Ondersteuning: 

Vraag Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
1 Ja Ja Nee 
2 Nee Nee Nee 
3 Nee Nee Nee 
4 Ja Nee Ja 
5 Ja Ja Ja 
6 Ja Ja Ja 
7 Ja Ja Ja 
8 Ja Nee Ja 
9 Ja Nee Nee 

10 Nee Nee Nee 
11 Leren en ontwikkelen 

Trainingen 
Werkoverleg 

Publicaties 
Werkoverleg 

Werkoverleg 

12 Ja Ja Ja 
13 Ja Nee Nee 
14 Ja Nee Nee 
15 Ja Nee Nee 

 
Uitvoering: 

Vraag Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
1 Ja Ja Nee 
2 Nee Ja Nee 
3 Nee Nee Nee 

 
Evalueren en Verbeteren: 

Vraag Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 
1 Ja Nee Nee 
2 Nee Nee Nee 
3 Ja Nee Nee 
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AVG specifiek: 
Vraag SV Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 

1   Naam 
Adres 
Telefoonnummer 
Email 
BSN 

Naam 
Adres 
Telefoonnummer 
Email 
BSN 

Naam 
Adres 
Telefoonnummer 
Email 
BSN 

2   NVT NVT NVT 
3   Onrechtmatig of hinderlijk gedrag NVT Strafbare feiten 
4   Ja Ja Ja 
5 a Ja Ja Ja 

  b Ja Ja Ja 
  c Ja Ja Ja 
  d Nee Nee Ja 
  e Ja Nee Ja 
  f Nee Ja Ja 

6   Ja Nee Nee 
7   Ja Nee Nee 
8   Nee Nee Nee 
9   Best practices Governance Normenkader 

10   Nee Nee Nee 
11   Ja Nee Ja 
12   Ja Ja Ja 
13   Ja Nee Nee 
14   Ja Nee Nee 
15   Nee Nee Nee 
16   Geen Geen Geen 
17   NVT NVT NVT 
18   Nee Nee Nee 
19   Nee Nee Nee 
20   Ja Nee Nee 
21   Nee Nee Ja 
22   Ja Nee Ja 
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Bijlage 5: Antwoorden enquête controlegroep 
 
De enquête via Lime Survey voor de controlegroep is opengezet op 20 maart 2022. Initieel 
zou de enquête dan open staat t/m 27 maart 2022 23:59u. Op zondag 27 maart 2022 19:32 
zien de aantallen respondenten als volgt uit: 
 

 
 
Voor de enquête heb ik 30 professionals (personen met ervaring op het gebied van 
informatiebeveiliging en beveiligen van privacygevoelige persoonsgegevens) geselecteerd 
en benaderd, en gevraagd aan hen om ook door te zetten in hun netwerk aan professionals. 
De totaal aantal volledig ingevulde enquête viel tegen. Ik heb aan de afstudeerbegeleider 
voorgesteld om de einddatum van de enquête te verlengen naar 31 maart 23:29u. 
 

 
 
De extra 4 dagen leverde op dat nog 8 keer de enquête volledig is ingevuld. 
Totaal ingevulde enquêtes:  37 (100%) 
Volledig gevuld:  28 (75,68%) 
Gedeeltelijk gevuld:    9 (24,32%) 
 
Uit het aantal ingevulde enquête kan je ook concluderen hoe betrouwbaar je netwerk is: bij 
het benaderen van je netwerk geef je netwerk dat het prima is en dat ze je gaan helpen, 
maar het daadwerkelijk invullen van de enquête is wat minder. 
 
De uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd in histogrammen. Het leek de 
onderzoeker verstandig om de presentatievorm van de tool LimeSurvey te gebruiken. 
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De antwoorden van de controlegroep op de enquête volgt hieronder (dit zijn de volledige en 
onvolledige gevulde enquêtes): 
 

 

Betrokkenheid Management: 
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Planning en Ondersteuning: 
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Uitvoering: 

  

Evalueren en Verbeteren: 
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AVG specifiek: 
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