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EUGDPRAcademy vs. een consultant  
 

Indien u zoekt naar EU AVG-consultants, dan dient u te onderzoeken wat voor andere opties u daarbij 

kunnen helpen, zowel effectief en kostenefficiënt. De EUGDPRAcademy of een  consultant van buiten— 

wat past u het beste? Wij bieden u een vergelijkingsanalyse voor beide consultants en de 

EUGDPRAcademy.  

Gebruik makend van onze vergelijkingsanalyse met de hulp van een matrix, kunt u analyseren welke 

optie het meest uitvoerbaar is voor u. U zult informatie inwinnen om de juiste beslissing te nemen 

gebaseerd op diverse factoren, bijvoorbeeld, projectadvisering, projecttijdlijn, en recente kennis en 

expertise.  

  
Consultant van buiten 

  
EUGDPRAcademy  

  

Een deskundige consultant is kostbaar, 
vanwege de tijd die een consultant op locatie 
in uw organisatie nodig heeft. Aan de ander 
kant, indien u een slechte consultant inhuurt, 
dan kost het zelfs meer.  

  

U hoeft niet te betalen voor een consultant op 
locatie; daardoor gaan de projectkosten met 90 
percent naar beneden. Wanneer u gebruik 
maakt van het EUGDPRAcademy online expert- 
advies, het zal een fractie kosten van wat u 
hoeft te betalen voor een consultant.  

  

Van de consultant wordt verwacht al het werk 

van het project te doen, welke omvat het 

interviewen van personeel, gegevensanalyse, 

documentcreatie, en correcties waar 

vereistand. 

90 procent er van de documentie is reeds 
voltooid in de EUGDPRAcademy; alles wat u 
dient te doen is het aan te passen gebaseerd 
aan uw organisatorische behoeften.  

Een consultant zal documentie voor uw 

bedrijfsbeleid, -processen, en -procedures 

volledig aanpassen.   

Onze sjablonen zijn volledig aanpasbaar; u kunt 

houden wat u wilt , hoe u het wilt.  
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Alle documentontwikkeling een aanpassing 

wordt gedaan door de consultant, dus u spaart 

tijd voor ander activiteiten in uw bedrijf.  

Wanneer documenten zijn ontwikkeld door 

onze werknemers, het geeft hun 

eigenaarschap, en zullen ze waarschijnlijk meer 

de processen volgen omdat ze het beschouwen 

als hun eigen creatie, en ze zijn betrokken.   

Alle projectstappen worden gebruikelijk 

gespecificeerd door consultants, inclusief de 

dingen die u dient uit te sluiten van het 

toepassingsgebied van uw management 

systeem en waar uw inspanning op gericht 

zouden moeten zijn.  

We leveren bovendien een volledig 

projectplan, welke een stap-voor-stap 

begeleiding en ondersteuning door een expert 

gedurende uw implementatie. 

Consultants die met u werken in uw bedrijf 

leren de geheimen van uw bedrijf, en zijn zich 

bewust van zwakheden en strategieën.   

Geen vertrouwelijke information kan eruit gaan, 
omdat u de documentatie op uzelf ontwikkeld. 

  

Beoordelingen en correcties worden gedaan 

door de consultant om er zeker van te zijn dat 

u compliant met de EU AVG. 

We doen dit ook; afhankelijk van de toolkit die 

u heeft gekozen, we zullen een zeker aantal 

documenten als deel van de service inbegrepen 

in de toolkit.  

EU AVG-compliancevereisten worden bepaald 

door de consultant. Het helpt u te bepalen wat 

te doen om compliant te zijn.   

We doen dit ook; onze documentatiesjablonen 

omvatten alle vereisten van de EU AVG, en het 

levert advisering over war zou moeten worden 

weggelaten en wat niet. Uiteindelijk, we zijn 

hier altijd om hier om met u te werken voor 

zaken die u aangaan over de auditors.  
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U zult ook uw consultant hebben om de audit 

uit te voeren, en verzekerd te worden van 

compliance.   

EUGDPRAcademy doet dit niet. Voor ons, het is 
een belangenverstrengeling wanneer dezelfde 
persoon het systeem ontwerpt en uiteindelijk 
audit. Het kan resulteren in compliance-falen.   

  

Omdat de consultant eigenaarschap neemt van 
de projectvoltooiing, hebben de werknemers 
niet het vereiste begrip van hoe de 
documentatie te onderhouden, uiteindelijk het 
vermijden te gebruiken en alle te verliezen wat 
u heeft gewonnen door het systeem te 
implementeren.  

  

Wanneer u het project zelf hebt voltooid, met 

de ondersteuning van de EUGDPRAcademy en 

de betrokkenheid van uw werknemers, dan 

hebben  uw werknemers begrip van het 

systeem om het te onderhouden, het te 

verbeteren, en gebruiken het wanneer dat 

vereist wordt.  

De kosten van een consultant worden 

gedefinieerd in de tijd van de projectprijs. 

Indien u niet tevreden bent met het werk, dan 

dient u hem nog steeds te betalen voor zijn 

inspanning.  

U bent verplicht om onze sjablonen eenmalig 

te betalen, en u kunt deze sjablonen 

hergebruiken als u deze nodig heeft en 

wanneer u ze nodig heeft.  

Implementatie gaat sneller met een consultant 

op locatie. 

Dit proces mag iets meer tijd kosten. U heeft 

mogelijk 30% meer tijd nodig met de 

EUGDPRAcademy documentie & 

ondersteuning.  

De consultant is een professional en een aardig 

persoon. Het bedrijf vindt het prettig hem op 

locatie te hebben. 

Natuurlijk kunnen we niet rond hangen op uw 
werkomgeving, maar we zijn net zo aardig en 
professioneel.  :) 

 

 

Klik hier om een gratis demo van de EUAVG Documentatie Toolkit te downloaden die u zal helpen de 

norm te implementeren met EUGDPRAcademy expertondersteuning.  

https://advisera.com/13485academy/
https://advisera.com/eugdpracademy/eugdpr-documentation-toolkit

