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* exclusief reistijd en -kosten 

FlexKnowledge heeft samen met Verdonck, Klooster & Associates een toolbox ontwikkeld waarmee u 

‘op papier’ snel klaar kunt zijn voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 

2018 ingaat.  

Deze toolbox is een goede basis, maar bewustwording - en daarmee verbetering van de privacycultuur - 

is minstens net zo belangrijk. Daarbij kan FlexKnowledge u ook helpen. Hieronder beschrijven wij kort de 

mogelijkheden.  

Wilt u meer weten of een offerte? Neem dan contact met ons op via info@flexknowledge.nl of bel 020 – 

416 1117. 

 
Toolbox Basis à € 595,- 

In de toolbox zijn de volgende documenten opgenomen: 

• Het Werkboek AVG voor de flexbranche, met praktische tips en tricks voor de invoering van de AVG.  

• Het sjabloon register voor verwerkingsactiviteiten.  De meest voorkomende activiteiten hebben wij 

al voor u in het register vermeld. U hoeft alleen maar te controleren en waar nodig aan te vullen; 

• Een model privacy statement voor op de website; 

• Een model privacyreglement voor uw medewerkers 

• Een model verwerkersovereenkomst; 

• Een sjabloon functiebeschrijving Functionaris Gegevensbescherming; 

• De flyer ‘Bescherm je online privacy’; 

• Instructie voor het uitvoeren en rapporteren van een Privacy Impact Assessment (PIA); 

• De 10 gouden regels voor privacy by design; 

• Protocol datalekken en register voor incidentmeldingen 

• Handige voorbeeldteksten om bijv. de kandidaat toestemming te vragen zijn gegevens langer te 

mogen bewaren, een pasfoto op te slaan, etc. 

Het werkboek krijgt u in gedrukte vorm, de overige documenten digitaal. Bij de toolbox is altijd een 

telefonisch consult met FlexKnowledge van maximaal een half uur inbegrepen.  

Toolbox Plus à € 995,-* 

Op papier bent u met alleen de Toolbox al bijna klaar, maar omgaan met privacy vraagt om bewustzijn 

van de héle organisatie. Daar gaat een van onze consultants u bij helpen. Tijdens een meeting bij u op 

locatie worden de belangrijkste onderdelen van de AVG doorgenomen aan de hand van de 8 thema’s uit 

het werkboek.  Het doel van deze sessie is u en uw collega’s bewust(er) te maken van wat er moet 

gebeuren en daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan. 

Toolbox Super à € 1895,-* 

Wilt u professionele begeleiding bij de implementatie van de toolbox en de bewustmaking van uw 

organisatie? Tijdens 3 sessies van ongeveer twee uur verspreid over zes tot acht weken worden u en uw 

team door het werkboek heengeleid, zodat u zeker weet dat u op tijd klaar bent.  

AVGHelp door FlexKnowledge à € 495,- 

Wilt u ondersteuning bij vragen over de AVG, dan kan dat ook. Een jaar lang kunt u dan uw vragen 

stellen. Veel vragen zullen wij direct voor u kunnen beantwoorden en als dat niet lukt, kunnen wij 

terugvallen op de specialisten van VKA. 
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