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Programma:

AVG uitleg en wat je moet doen.
AVG-programma.nl
Welke samenwerkingsvormen zijn er? 
Vragen

Afsluiting



De wet zelf

AVG PRIVACY WET - VERORDENING (EU) 2016/... VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 

verordening gegevensbescherming) = 261 pagina’s





Aanleiding voor Stichting:

Diverse verenigingen

Diverse verenigingsprofessionals 

Juristen

Not-for-profit

SAMEN       EENVOUDIG       VEILIG



25 mei 2018: 

Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking



Inspanningswet

Net zoals ARBO & BHV



Juridisch: je bent verplicht om zaken juridisch vast te leggen. Van geheimhoudingsverklaringen, een 
officiële privacy policy tot aan contracten met bijvoorbeeld je drukkerij en IT-partner.

ICT: zijn software- en virusscanners altijd up-to-date? Zijn er (veilige) back-ups om de persoonsgegevens 
te beschermen tegen verlies of ransomware? En is jouw cloud-oplossing wel Europees? Dit en meer 
moet je nagaan en goed regelen!

Organisatie/procedures: ook intern moet er van alles vastgelegd zijn. Heb je een procedure omtrent de 
gegevens van ex-leden? Ligt er vast wie waar toegang toe heeft? En wat moet je doen als er een usb-
stick met persoonsgegevens kwijt is?

Opleiding: alle medewerkers/vrijwilligers moeten geïnformeerd c.q. opgeleid worden omtrent de 
wetgeving. Wat mogen zij wel en wat niet? Maar bovenal ook: wie wordt hier verantwoordelijk voor en 
zorgt dat het ook bij nieuwe medewerkers gewaarborgd wordt.

4 hoofdgebieden in de wet

Welke inspanningen moet je doen? 
Een aantal voorbeelden…



Wat doet de Stichting?

WIJ HEBBEN EEN OPLOSSING VOOR 
DEZE WET



Wat doet de Stichting? 

1. Communicatie ondersteuning

2. AVG-programma.nl 



Wat doet de Stichting? 

1. Awareness voor jullie en je leden

• Nieuwsbrieven 

• Social media

• Website

• Voorlichtingsbijeenkomsten

• Webinars

• Sprekers op congressen

• Nauwe samenwerking met CIP

• Kant-en-klaar communicatiepakket

• Invul ondersteuning webinars



ALLES STAAT OP 

www.avgverenigingen.nl

Kijk zeker naar de video.

http://www.avgverenigingen.nl/


AVG-programma.nl demo

AVG-programma.nl 
Compleet
Video op elke pagina
Invullijst op elke pagina
Checklist en tips en downloads
AVG-verklaring
Datalekken
Communicatie naar medewerkers en vrijwilligers

De makkelijkste manier om gestructureerd te 
voldoen aan de AVG-wetgeving 



AVGVERENIGINGEN.NL

AVGVOORHETMKB.NL 

AVGONDERWIJS.NL

AVG VOOR SPORTCLUBS 

AVG White labels

AVG generiek met branche/sectorlogo

Meerdere versies van 
www.avg-programma.nl



Meer dan 160 koepels, branches en 
beroepsorganisaties doen al mee:

• DNA

• BOVAG

• NVM

• Partos

• ANVR

• VVE

• NVLF

• Federatie Medisch Specialisten

• NOC*NSF en 40 sportbonden



VERSIES:

1. 50% korting via HVEAVG50 

2. Bulkafspraak voor je leden, bijv sport 
via sportbonden (en NOC*NSF).

Samenwerking met jullie en koepels zoals 
DNA en andere branche- en 
beroepsverenigingen etc.



50% korting HVEAVG50

• Kant-en-klaar informatie / nieuws / 
updates door ons aangeleverd 
(knip-en-plak klaar)

• Verspreiden onder 
geïnteresseerden 

Kortingscode



• Via sportbonden en NOC*NSF

• Nu reeds 11.000 verenigingen die
meedoen aan deze regeling.

Bulkafspraak



Samenvatting 

Het moet.

Je gaat het beste nu beginnen en vult al delen in.

Diverse vormen van AVG-PROGRAMMA.NL

Voor je eigen vereniging 50% Kortingsregeling 
HVEAVG50 / Bulkafspraak
Kke1



Het vervolg….

Contactformulier

Deelnameformulier



Groepsdiscussie

Vragen?

Wie is al bezig? 

Waar lopen jullie tegenaan?

Praktische punten!



www.avgverenigingen.nl

Dank voor je aanwezigheid

http://www.avgverenigingen.nl/

