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Aanpakken van GDPR & case Aon
Shake up in marketingland



Even voorstellen
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What is your password?
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Aon’s Cyber Risk Practice: integrale benadering van uw digitale en privacy risico’s

Aon’s Cyber Risk Practice
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Aon’s Cyber Risk Practice
• Terugdringen van cyberrisico’s. 

• Ervaren adviseurs 

• Lead Auditors ISO 27001

• Certified Information Privacy Professionals (CIPP/EU)

• Certified Data Projection Officer

• Inzichtelijk maken, beheersen als ook verzekeren van digitale en datarisico’s. 

• Geïntegreerde benadering van risicomanagement en organisatieadvies. 

• Nadruk op (financiële) impact van cyberrisico’s
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Hacker

Fout van personeel

Malware / Virus

Kwaadwillend medewerker

Verloren laptop

Overzicht soorten schades (%) Overzicht soorten data (%)

Claims inzichten, Key Take-aways
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Papieren dossiers

Onjuiste verzameling

Diefstal hardware

Diefstal van geld

Systeem glitch

Overige
PCI (Credit Card) Financieel Overige

Medische info Persoonlijk info Onbekend
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CYBER RISK
MANAGEMENT 

= MEER DAN 
IT SECURITY

- 100% VOORKOMEN IS EEN ILLUSIE -



APPLICATIES

WEBSITESYSTEMEN

BEREIKBAARHEID

OPSLAG 

INTERNET 

PRIVACY

DIGITALE ASSETS: DATA, SOFTWARE & HARDWARE 
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INTRANET

PROCESBESTURING

KLANTGEGEVENS

COMMUNICATIEMIDDELEN

LEVERANCIERS

PERSONEELSDATA 

FINANCIELE GEGEVENS



Gezamenlijke aanpak is essentieel
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Lost in translation

CRM wel/geen kroonjuweel? 



Aan welke vereisten van de GDPR voldoet u momenteel?

Verwerkers-
overeen-
komsten

Functionaris

BeveiligingDoelbinding
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Verwerkings
-register

Privacy 
Impact 

Assessment

Functionaris
gegevens-

bescherming

Rechten van 
betrokkene

Procedures 
en beleid 

datalekken

Privacy by 
design & 
default



Wat te doen voor 25 mei 2018?

SECURITY 
MANAGEMEN

T
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Maak van Privacy een
bestuurlijk thema

Breng alle verwerkingen van 

Verhoog het privacybewustzijn
binnen uw organisatie

Stel op of herzie het privacybeleid 

Voer risicoanalyses uit om 
privacyrisico’s te identificeren (DPIA)

Stel een procedure voor datalekken op
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T3
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Breng alle verwerkingen van 
persoonsgegevens in kaart

Classificeer uw persoonsgegevens 
zodat u voldoet aan wettelijke 
bewaartermijnen 

Check alle contracten met partners

Informeer betrokkenen over hun 
gegevens en rechten

Stel op of herzie het privacybeleid 

Stel vast of uw organisatie
een FG moet aanstellen



Aanpak Aon

Impactanalyse
Kwantificeren van de 

potentiële 
schadescenario’s
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Volwassenheidstoets
Inzicht geven in de huidige staat 

van privacybescherming

Identificeren
privacyrisico’s

Inzicht en overzicht creëren van 
privacyrisico’s

Actieplan
Actieplan tot het verbeteren

van privacybescherming

Implementatie
privacyvereisten

Implementate van de 
vereisten van de GDPR



Cyberrisicomanagement: Maak er een gezamenlijk project van!

13



Cyberrisicomanagement GDPR: vijf essentiële vragen

Legal: Zijn wij contractueel voorbereid op de GDPR 
(bewerkersovereenkomsten / SLA’s en Privacy statement)?1 *

2 *

3 

Risk/Insurance Manager: Hebben wij de privacy risico’s in kaart 
gebracht en ons verzekeringsprogramma daar op aangepast?

Financieel directeur: Hoe verhouden deze risico’s  zich tot onze 
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3 *

4 *

5 *

Financieel directeur: Hoe verhouden deze risico’s  zich tot onze 
financiële kernratio’s en financiële draagvermogen?

ICT Manager/CISO: Zijn wij passend beveiligd tegen bijv. 
datalekken? En hoe zijn wij voorbereid op een incident?

Medewerkers: Weten jullie wat een datalek is 
en waar dat intern gemeld moet worden?



GDPR toepasbaarheid marketing

Wat marketeers willen
• Segmenteren
• Targeting
• Profileren
• Data matching
• Screening
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• Tickbox e-mailmarketing ≠ GDPR proof



Single opt-in vs dubbel opt-in

Single opt-in

• Geen bevestiging nodig van inschrijving

• Direct aan e-maillijst toegevoegd

• Impliciet

Dubbel opt-in
• Gebruiker moet actief wens tot deelname

e-maillijst bevestigen
• Moet link klikken in bevestigende e-mail
• Expliciet
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Voor- en nadelen

Single opt-in
+ Snel een grote lijst opbouwen
+ Geen contact-verlies
+  Geen toestemming per 
onderwerp
- Potentieel lage kwaliteit, 

unengaged inschrijvers

Dubbel opt-in

+ ‘Schone’ lijst

+ Meer actieve, engaged base

- Toestemming per onderwerp nodig

- Langzamere groei lijst

- Risico contact-verlies
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unengaged inschrijvers
- Meer tijd voor onderhoud nodig

van lijst
- Hoger risico op spam-klachten

en meer hard-bounces



Stap 1

Start met je (huidige) contacten te benaderen voor een 
opt-in-continuatie

Doe een data-analyse: 

• Wie heb je, is engaged en wil je houden?

• Wie heb je, maar is niet engaged en wil je graag wel
engaged hebben?

• Wie heb je nog niet?

• Vraag aan huidige base om een (dubbel) opt-in voor 
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• Vraag aan huidige base om een (dubbel) opt-in voor 
toekomstige communicatie. 

• Specifiek per onderwerp



Stap 2

beperk de hoeveelheid informatie die je vraagt

• Wens: segmenteren en profileren

• Echter meer vragen = hogere drempel 

• Vraag dus zo weinig mogelijk

• Vraag niet dat je al weet

• Gebruik progressive profiling
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bekende relaties nieuwe relaties



Stap 3

zorg dat je alles kan vastleggen
• Bewijsplicht van toestemming
• Wat

• Wanneer

• Onder welke condities

• Per onderwerp. Bijv via subscription
center

• Dubbel opt-in via e-mail

20

• Dubbel opt-in via e-mail



Tips

• Wacht niet op anderen
• Vindt het wiel niet opnieuw uit
• Verbindt met andere afdelingen
• De GDPR blijft; start nu er nog meer flexibiliteit is
• Gebruik de voordelen GDPR
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