
De FG is de interne toezichthouder die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de verwerking van persoons ge-
gevens in jouw organisatie. Dat toezicht kan je organiseren binnen (interne FG) of buiten je organisatie (externe FG).  
 

De functionaris gegevensbescherming (FG)

Het is in beide gevallen een verantwoordelijke baan waar je een stevige persoonlijkheid voor moet hebben. De FG kijkt bijvoorbeeld 
naar de volgende zaken:   
 
•    Ben je “in control” over het beheer van je persoonsgegevens? 
•    Zijn je medewerkers privacy-bewust?  
•    Kiest jouw organisatie voor privacy by design? 
•    Welke privacy-risico’s zijn er?  
 
Kortom, je kan er eigenlijk niet zonder. Maar wat als dat toch gebeurt? Of als je FG meer werk dan tijd heeft? Dan kan je kiezen 
voor een tijdelijke oplossing. Bij Haute Equipe werken FG’s die gepokt en gemazeld zijn in het vak. Mensen die stevig in hun 
schoenen staan, de uitdagingen van je organisatie snappen en communicatief vaardig zijn. Die een team achter zich hebben staan 
waardoor je sneller en beter geadviseerd wordt. 
 
Het uitgangspunt van de FG’s is steeds hetzelfde: we helpen de organisatie zichzelf te verbeteren. Dat doen we door kennis en 
kunde te delen en door verbeteringen in de werkwijze in gang te zetten en te verankeren. 
 
Heb je een FG nodig of kan je FG wel wat hulp gebruiken? We komen graag vertellen hoe we werken. Bel of mail ons en we komen 
bij je langs!  

Filosofie en werkwijze 
 
De kracht van Haute Equipe is het bundelen van elkaars expertise. 
Haute Equipe handelt interdisciplinair. Dat betekent in de praktijk 
dat je organisatie met verschillende deskundigen in aanraking 
komt. 
 
Privacy is een organisatievraagstuk. Persoonsgegeven bevinden 
zich namelijk overal in de organisatie. Dat betekent dat je over 
twee dingen moet nadenken: 
 

 
 
1.  hoe regel je het organisatie-breed? 
 
2.  hoe regel je het binnen je team? 
 
We bespreken graag wat we kunnen betekenen. Bel of mail en 
we komen bij je langs.

MET EEN GLIMLACH...


