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Dit document bevat alle blogs uit de blogserie over pseudonimiseren die eind 2020 door 

Bas Rekveldt en Roxanne Robijns is gepubliceerd op de Scamander website. 

  

https://www.scamander.com/nl/contactgegevens-scamander/
https://www.scamander.com/nl/contactgegevens-scamander/


 

 

1 

Inhoudsopgave 
Pseudonimiseren, wat is dat? ....................................................................................... 2 

Definitie pseudonimiseren ...................................................................................................................... 2 

Hoe werkt pseudonimiseren? ................................................................................................................ 2 

Wat is het verschil met anonimiseren? ................................................................................................ 3 

Pseudonimiseren, waarom? ......................................................................................... 4 

Waarom pseudonimiseren? ................................................................................................................... 4 

Wanneer is pseudonimiseren nodig? ................................................................................................... 5 

Wanneer niet pseudonimiseren? .......................................................................................................... 5 

Wanneer is het toch verstandig?.......................................................................................................... 5 

Zelf pseudonimiseren ..................................................................................................... 6 

Wat is belangrijk bij pseudonimiseren? .............................................................................................. 6 

Wat is hiervoor nodig? .......................................................................................................................... 7 

De uitdagingen ........................................................................................................................................ 7 

Pseudonimiseren uitbesteden ....................................................................................... 8 

Welke uitdagingen heb je bij pseudonimiseren? .............................................................................. 8 

Uitbesteden aan een Trusted Third Party........................................................................................... 8 

Nog wel zelf regelen ............................................................................................................................. 9 

Ook aan uitbesteden kleven enkele nadelen .................................................................................... 9 

Pseudonimiseren – de conclusie ................................................................................ 10 

Het wat & waarom van pseudonimiseren ........................................................................................10 

Uitdagingen bij zelf pseudonimiseren ...............................................................................................10 

Voors en tegens van uitbesteden aan een TTP ...............................................................................10 

Conclusie & advies ................................................................................................................................11 

 

 

https://www.scamander.com/nl/contactgegevens-scamander/
https://www.scamander.com/nl/contactgegevens-scamander/


 

 

2 

Pseudonimiseren, wat is dat? 
Scamander gelooft in de waarde van data. Daarom bevrijden we data en zetten die om in 

waarde. Waarde die bijdraagt aan het welzijn van onze klanten en medewerkers. Op een 

goede en ethische manier omgaan met data vinden we daarom van levensbelang. En nog 

eens extra als die data te maken heeft met personen en persoonsgegevens. Voor ons een 

reden om een blogserie te maken over pseudonomiseren. In deze eerste blog delen we 

met je wat pseudonimiseren eigenlijk is en hoe het werkt. 

 

 

Definitie pseudonimiseren 

Met pseudonimiseren voorkom je dat iemands identiteit bekend wordt bij personen die dit niet 

hoeven of mogen weten. Het is extra veiligheid waarmee je gegevens over individuen 

beschermt in het geval van een datalek. De AVG definieert het als volgt (in artikel 4, lid 5):  

 

“Pseudonimiseren is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de 

persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat 

er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden 

bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen 

dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon 

worden gekoppeld.” 

 

Kort gezegd is pseudonimiseren het vervangen van persoonskenmerken door een minder 

zeggende, maar unieke, code waardoor het niet meer mogelijk is de persoon direct te 

herleiden. Door het pseudonimiseren is het echter nog wel mogelijk om de gegevens te 

verreiken met andere bronnen die op dezelfde manier zijn gepseudonimiseerd. 

 

Een voorbeeld: 

 

 

 

 

Hoe werkt pseudonimiseren? 

Tijdens het pseudonimiseren wordt er een algoritme gebruikt dat de direct identificerende 

persoonskenmerken vervangt door een versleutelde waarde. De sleutel die door dit algoritme 

wordt gebruikt, dient zeer zorgvuldig te worden bewaard. Hierbij is ook van groot belang dat 

de toegang tot deze sleutel zeer beperkt is. 
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Om er zeker van te zijn dat het niet mogelijk is om de pseudonimisering door een partij 

ongedaan te laten maken, is het daarnaast best-practice dat geen enkele partij betrokken bij 

de pseudonimisering beschikt over zowel de originele waarde als de uiteindelijk 

gepseudonimiseerde waarde. Om dit te bereiken is het vaak wenselijk om de 

pseudonimisering in twee stappen te laten verlopen. 

 

 
 

Partij 1 versleutelt de originele waarde in een versleutelde waarde. Vervolgens wordt deze 

versleutelde waarde naar een andere partij gestuurd. Deze tweede partij versleutelt de gegevens 

nogmaals (met een andere sleutel) om het uiteindelijke pseudoniem te produceren. 

 

Doordat niemand in een dergelijke keten beschikt over de originele waarde en het 

uiteindelijke pseudoniem of over beide sleutels, is het niet mogelijk om de pseudonimisering 

ongedaan te maken. De scheiding tussen de partijen die de versleuteling verzorgen en het 

beheer van de sleutels vormt het fundament van de veiligheid die deze vorm van 

pseudonimiseren biedt. 

 

 

Wat is het verschil met anonimiseren? 

Bij anonimiseren worden de gegevens ontdaan van alle herleidbare persoonsgegevens. Na 

het anonimiseren van gegevens is er daardoor niet langer sprake van persoonsgegevens zoals 

deze in de AVG worden bedoeld. Dat betekent ook dat het niet mogelijk is om 

geanonimiseerde gegevens te verrijken met andere gegevens. 

 

Vanwege de grote hoeveelheid en diversiteit aan gegevens die tegenwoordig beschikbaar is, 

is het lastig om te spreken van anonimiseren op het moment dat gegevens nog altijd over één 

individu gaan. De kans is namelijk groot dat er voldoende kenmerken aanwezig zijn om het 

onbedoeld toch mogelijk te maken andere gegevens te gebruiken om het proces ongedaan te 

maken. De enige manier om dit te voorkomen is het aggregeren van gegevens. Dan kunnen we 

met zekerheid over anonieme gegevens spreken omdat de gegevens dan niet langer over 

individuen gaan, maar over voldoende grote groepen (denk hierbij aan groepen van 10) van 

individuen. Daardoor zijn de gegevens niet langer herleidbaar tot een individu en zijn het niet 

langer persoonsgegevens. 
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Een voorbeeld: 

 

 

Het essentiële verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren is dus dat anonimiseren een 

onomkeerbaar proces is en pseudonimiseren in theorie een omkeerbaar proces. Met de in 

deze blog omschreven maatregelen zorg je er echter voor dat ook bij pseudonimeren niet-

geautoriseerde personen de oorspronkelijke persoonsgegevens niet kunnen inzien.  

 

Pseudonimiseren, waarom?  
In het vorige hoofdstuk legden we uit wat pseudonomiseren is en hoe het werkt. In dit 

tweede hoofdstuk gaan we in op het ‘waarom’ van pseudonimiseren. Wanneer gebruik je 

het wel en wanneer gebruik je het niet? Maar ook, wanneer is het niet noodzakelijk, maar 

toch wel verstandig om het toe te passen? 

 

 

Waarom pseudonimiseren? 

Pseudonimiseren is een krachtige maatregel die je inzet om persoonsgegevens te beschermen. 

Door het pseudonimiseren van gegevens wordt het moeilijker gemaakt om de gegevens te 

herleiden (direct of indirect) naar een individu. Het zorgt ervoor dat de impact bij 

ongeoorloofd gebruik of openbaring van de persoonsgegevens wordt verkleind terwijl de 

persoonsgegevens wel verwerkt kunnen worden. 

 

Dat het nodig is om persoonsgegevens te beschermen, blijkt wel uit gegevens van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Het aantal datalekmeldingen is sinds 2016 enorm toegenomen. In 2019 

ging het in 67% van de gevallen om persoonsgegevens die zijn verstuurd of afgegeven aan 

een verkeerde ontvanger. 

 

Bron: Jaarrapportage meldplicht datalekken 2019 via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  
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Wanneer is pseudonimiseren nodig? 

Wanneer het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is om het doel van de verwerking te 

bereiken is het wenselijk om deze te pseudonimiseren. Bijvoorbeeld om voor gemeenten 

inzichtelijk te maken welke gezinnen gebruik maken van meerdere voorzieningen. Wel is het 

zo dat ook wanneer je persoonsgegevens pseudonimiseert, de grondslag van deze verwerking 

(AVG, artikel 6) vastgesteld dient te worden om het rechtmatig te maken. Dit kan het beste in 

overleg met de Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming worden vastgesteld. 

 

 

Wanneer niet pseudonimiseren? 

Wanneer het noodzakelijk is om de resultaten van de verwerking te herleiden tot een individu 

is het pseudonimiseren van de persoonsgegevens niet wenselijk. Bijvoorbeeld in het geval van 

handhaving of fraudebestrijding. Deze noodzaak dient dan wel onderbouwd te worden en er 

zal in dat geval meer aandacht besteedt moeten worden aan andere maatregelen om de 

persoonsgegevens te beschermen. 

 

 

Wanneer is het toch verstandig? 

Wanneer er geen persoonsgegevens worden verwerkt, hoef je geen pseudonimisering toe te 

passen. In sommige gevallen is het echter toch het overwegen waard, al is het maar uit 

zorgvuldigheid. Denk hierbij aan gevallen waarbij er bedrijfsgegevens of dossiernummers 

worden gebruikt of verwerkt. Wanneer het daarbij niet direct noodzakelijk is om de resultaten 

van de verwerking te herleiden tot deze brongegevens, is het wel zo netjes om ze met 

pseudonimisering te beschermen. 
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Zelf pseudonimiseren 
In de vorige hoofdstukken legden we uit hoe pseudonomiseren werkt en waarom je het 

gebruikt. In dit hoofdstuk blog leggen we uit wat er komt kijken bij het zelf regelen van 

pseudonimiseren. 

 

Wat is belangrijk bij pseudonimiseren?  

Wanneer je pseudonimiseren goed wilt aanpakken, zijn er drie richtlijnen: doe het zo vroeg 

mogelijk in het proces, doe het zo veilig mogelijk en doe het zo efficiënt mogelijk. Deze drie 

richtlijnen lichten we hieronder verder toe. 

 

1. Zo vroeg mogelijk 

Wanneer je zo vroeg mogelijk en dus zo dicht mogelijk bij de 

bron pseudonimiseert, kunnen er minder mensen bij de originele 

gegevens. Alleen de partij die het pseudonimiseren uitvoert, 

kan deze originele gegevens dan inzien. Zo is er veel minder 

kans op verspreiding van originele gegevens en heb je een 

zeer hoge mate van veiligheid. In de praktijk houdt dit in dat de bronhouder ook het script 

draait om de gegevens te pseudonimiseren. Wanneer er een extract uit de databron wordt 

aangeleverd, krijg je deze als ontvangende partij gelijk gepseudonimiseerd. 

 

2. Zo veilig mogelijk 

Niet alleen zo vroeg mogelijk pseudonimiseren draagt bij aan 

de veiligheid van het proces. Wat ook nodig is, is het goed en 

helder organiseren van het hele proces. Wie heeft er 

autorisatie nodig en wat moet diegene dan kunnen doen? De 

toegang zoveel mogelijk beperken is hierbij essentieel. Welke 

technologie wordt er gebruikt? Je wilt zorgdragen voor zo veilig mogelijke tooling. 

Certificering van de gebruikte tool en van het proces is hierbij een goede optie, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan ISO 27001. Welke processen moeten er worden ingericht om het 

pseudonimiseren zo veilig mogelijk te maken? Zodat je exact weet wie, wat, wanneer, met 

welke technologie uitvoert.  

 

3. Zo efficiënt mogelijk 

Om het hele proces zo efficiënt mogelijk uit te voeren, is het 

belangrijk om zoveel mogelijk te automatiseren. Betrek daarbij 

de juiste mensen op het juiste moment en richt alles in op een 

niveau dat past bij de gebruikte gegevens. Een zorgdossier wil 

je waarschijnlijk beter beveiligen dan de gegevens over het 

type auto dat iemand rijdt. Beide zijn persoonsgegevens, maar het bekend worden van een 

zorgdossier kan een grotere negatieve impact op iemand hebben dan het bekend worden in 

welke auto iemand rijdt. Het is ook belangrijk om op zo min mogelijk plekken scripts of 

software te hoeven draaien en updaten. Dit zorgt er niet alleen voor dat het beheer en 

onderhoud eenvoudiger te organiseren is, maar ook wordt het makkelijker om de toegang te 

beperken en zo de veiligheid te verbeteren. 
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Wat is hiervoor nodig? 

Wanneer je de bovenstaande drie zaken zelf gaat inregelen, heb je daar voldoende kennis 

en resources voor nodig. Kennis van de te gebruiken technologie en algoritmen en de resources 

om dit in de organisatie te beleggen en borgen. Denk aan zaken als cryptografie, 

ontwikkeling, beheer en implementatie van de software en de bijbehorende processen. Ook 

aan monitoring en audit van de inrichting. Kennis van verandermanagement en Data 

Governance is hiervoor ook heel belangrijk.  

 

 

De uitdagingen 

De eerste uitdaging bij het zelf uitvoeren van pseudonimiseren, is dat je niet precies weet 

wanneer je het goed doet. Er is namelijk geen vaste definitie voor. Het behalen van de eerder 

genoemde certificering kan hier wel een (gedeeltelijke) uitkomst bieden.    

 

Ten tweede staan de drie richtlijnen (zo vroeg, veilig en efficiënt mogelijk) regelmatig op 

gespannen voet met elkaar. Wanneer je bijvoorbeeld zo vroeg mogelijk wilt pseudonimiseren 

en dit bij de bron doet, gebeurt dit decentraal. Als je op een later tijdstip bronnen veilig wilt 

kunnen koppelen voor integrale inzichten, is een zelfde wijze van pseudonimiseren essentieel. 

Dit betekent dat je afspraken moet maken over de wijze van pseudonimiseren met alle 

(verschillende!) bronhouders en ook veel verschillende plekken van code-opslag hebt. Niet 

altijd even efficiënt en dat was nou net richtlijn drie…. Ook moet een groter aantal mensen 

toegang tot de sleutels hebben en het beheer van de gebruikte programmatuur is lastiger, dat 

zijn weer nadelen voor richtlijn twee, veiligheid.  

 

Als derde uitdaging constateren we dat de veiligste en ook ‘best-practice’ wijze van 

pseudonimiseren, wat in twee stappen gebeurt, meer van de organisatie vraagt qua kennis en 

resources. Hiervoor zijn meer mensen en processen nodig en ook meer techniek. Het inrichten 

van het sleutelbeheer op een juiste manier vraagt ook om de juiste kennis en resources. Wie 

kan of mag de code weten en onder welke voorwaarden? Monitoring, handhaving van 

autorisatie en definiëren van de consequenties zijn hiervan belangrijke onderdelen.  

 

De laatste uitdaging is met name contractueel van aard. Wanneer je ook gegevens van 

andere partijen wilt gebruiken, wie is dan waarvoor verantwoordelijk? Welke garanties zijn er 

dan? Zowel technisch, organisatorisch, politiek als juridisch? 
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Pseudonimiseren uitbesteden 
De vorige hoofdstukken gingen in op hoe pseudonomiseren werkt, waarom je het gebruikt 

en wat erbij komt kijken wanneer je zelf gaat pseudonimiseren. Dit vierde hoofdstuk gaat 

in op het uitbesteden van pseudonimiseren aan een Trusted Third Party (TTP). Welke 

uitdagingen worden er dan weggenomen? En kleven er ook nadelen aan het uitbesteden 

van pseudonimiseren? 

 

 

Welke uitdagingen heb je bij pseudonimiseren?  

In de vorige blog over zelf pseudonimiseren, hebben we een aantal uitdagen benoemd. Deze 

uitdagingen waren in het kort: 

• Wanneer doe je het goed? Daarvan is geen vaste definitie. Certificeren kan een 

(gedeeltelijke) oplossing bieden. 

• Er zijn drie richtlijnen voor pseudonimiseren: zo vroeg mogelijk, zo veilig mogelijk en zo 

efficiënt mogelijk. Maar deze drie richtlijnen staan regelmatig met elkaar op 

gespannen voet. 

• Pseudonimiseren in 2 stappen, wat de best practice is, vraagt best veel van je 

organisatie qua kennis en resources (mensen, processen & techniek). 

• Bij gebruik van gegevens van andere partijen, moet je contractueel veel regelen. Je 

wilt vastleggen welke garanties er zijn op zowel technisch, organisatorisch, politiek als 

juridisch vlak. 

 

 

Uitbesteden aan een Trusted Third Party  

Je kunt pseudonimiseren 

ook uitbesteden in plaats 

van dit zelf te regelen. Dat 

doe je aan een Trusted 

Third Party, een TTP. Dit 

zijn gespecialiseerde en 

gecertificeerde partijen. 

Het uitbesteden van 

pseudonimiseren biedt 

behoorlijk wat voordelen. 

Zo is de veiligheid bij een 

TTP gegarandeerd. Je 

betaalt voor een stuk 

zekerheid. Daarbij hoef je 

zelf niet alle benodigde technische en organisatorische maatregelen te nemen. Je kunt waar 

nodig makkelijk opschalen, de TTP is ‘auditable’ en het is een onafhankelijke partij. Dit laatste 

is vooral belangrijk wanneer je samenwerkt met meerdere organisaties en deze mogelijk 

verschillende belangen hebben. 
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Nog wel zelf regelen 

Wanneer je pseudonimiseren uitbesteedt, betekent het niet dat je zelf niets meer hoeft te 

regelen voor het beschermen van de gegevens. Zo moeten er wel afspraken worden gemaakt 

over welke gegevens moeten worden gepseudonimiseerd. Ook moet de toegang tot deze 

gegevens worden geregeld, zodat de TTP ermee aan de slag kan. Je moet dus je eigen data 

nog goed beveiligen. Daarnaast dient er vaak een stuk software geïnstalleerd te worden en 

de datastroom naar de TTP moet worden ingeregeld. Tot slot is aandacht en het bewustzijn 

van de medewerkers over de noodzaak van privacy en security nog steeds belangrijk om op 

orde te brengen. Zodat iedereen de richtlijnen kent hoe om te gaan met (privacygevoelige) 

gegevens. 

 

 

Ook aan uitbesteden kleven enkele nadelen  

Ondanks dat het inzetten van een TTP bij pseudonimiseren veel van je uitdagingen wegneemt, 

zijn er ook een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Zo zijn er kosten verbonden 

aan het gebruik van een TTP. Vaak rekent een TTP kosten voor het vooronderzoek en zijn er 

licentie-, ontwikkel- en exploitatiekosten voor de benodigde software. De hoogte van deze 

kosten is geheel afhankelijk van de situatie. Wel moet je daarbij in overweging nemen dat dat 

je ook kosten maakt wanneer je zelf het pseudonimiseren regelt. Door een TTP in de arm te 

nemen, creëer je ook een zekere mate van afhankelijkheid. Wanneer je wilt overstappen naar 

een andere TTP of pseudonimiseren zelf wilt gaan uitvoeren, kost het je je geschiedenis. Want 

de betreffende TTP gaat uiteraard geen codes vrijgeven. Als laatste moet je er rekening mee 

houden dat er altijd contractuele en juridische afspraken met de TTP gemaakt moeten worden, 

zoals bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst (VWO). 
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Pseudonimiseren – de conclusie 
De vorige hoofdstukken behandelden het hoe van pseudonomiseren, waarom je het 

gebruikt, wat erbij komt kijken wanneer je zelf gaat pseudonimiseren en welke 

uitdagingen er worden weggenomen wanneer je pseudonimiseren uitbesteedt aan een 

Trusted Third Party (TTP). In dit afsluitende hoofdstuk zetten we alle bevindingen nog een 

keer voor je op een rijtje en sluiten we af met een conclusie en een advies. 

 

 

Het wat & waarom van pseudonimiseren  

Pseudonimiseren is een krachtige maatregel die je inzet om persoonsgegevens te beschermen. 

Je voorkomt hiermee dat iemands identiteit bekend wordt bij personen die dit niet hoeven of 

mogen weten. Je vervangt daarvoor persoonskenmerken door een minder zeggende, maar 

unieke, code waardoor het niet meer mogelijk is de persoon direct te herleiden. Je kunt dan 

nog wel de gegevens verreiken met andere bronnen die op dezelfde manier zijn 

gepseudonimiseerd. 

 

 

Uitdagingen bij zelf pseudonimiseren 

Je kunt pseudonimiseren zelf verzorgen. Maar dan zijn er wel een aantal uitdagingen waar je 

mee te maken krijgt. Dit zijn, in het kort: 

• Wanneer doe je het goed? Daarvan is geen vaste definitie.  

• De drie richtlijnen voor pseudonimiseren (zo vroeg mogelijk, zo veilig mogelijk, zo 

efficiënt mogelijk) staan regelmatig met elkaar op gespannen voet. 

• De best practice, pseudonimiseren in 2 stappen, vraagt veel van je organisatie qua 

kennis en resources. 

• Bij gebruik van gegevens van andere partijen, moet je dat met elke partij contractueel 

vastleggen.  

 

 

Voors en tegens van uitbesteden aan een TTP  

Je kunt pseudonimiseren ook uitbesteden aan een Trusted Third Party (TTP). Deze 

gespecialiseerde en gecertificeerde partijen zorgen voor gegarandeerde veiligheid en je 

hoeft niet zelf alle benodigde technische en organisatorische maatregelen te nemen. 

Opschalen is eenvoudig, de TTP is ‘auditable’ en het is een onafhankelijke partij, belangrijk 

wanneer je samenwerkt met meerdere organisaties met verschillende belangen. Er worden dus 

veel van de uitdagingen van pseudonimiseren weggenomen.  

 

Toch zijn er ook een aantal zaken waar je rekening mee moet houden wanneer je 

pseudonimiseren uitbesteedt aan een TTP. Er worden door een TTP kosten in rekening gebracht 

voor het benodigde vooronderzoek en voor alles rondom de benodigde software. Daarnaast 

word je afhankelijk van de TTP die je in de arm neemt omdat overstappen verlies van 

geschiedenis betekent. Bovendien moeten er contractuele en juridische afspraken met de TTP 

gemaakt moeten worden, zoals bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst (VWO). 
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Er zijn ook een aantal zaken die je nog steeds zelf moet regelen, zoals toegang voor de TTP 

tot de betreffende gegevens, inregelen van de datastroom naar de TTP en het installeren van 

een stuk software. Als laatste, uitbesteden van pseudonimiseren aan een TTP verschoont je niet 

van het verzorgen van gegevensbescherming en het creëren van bewustzijn bij je medewerkers 

van de noodzaak van privacy en security. 

 

 

Conclusie & advies 

Nu we alle zaken rondom pseudonimiseren op een rijtje hebben gezet, kunnen we concluderen 

dat er eigenlijk geen eenduidige conclusie is. De belangrijkste reden hiervoor is dat ieder 

bedrijf en ook iedere situatie uniek is.  

 

Wat we je wel kunnen geven, is een advies gebaseerd op een checklist. De volgende 

afwegingen helpen je bij het maken van een passende keuze. 

1. Zijn er binnen jouw organisatie al richtlijnen en standpunten op het gebied van 

beveiliging van persoonsgegevens?  

Dan zijn die leidend bij de keuzes die je maakt rondom pseudonimiseren. 

2. Is kennis van pseudonimiseren binnen jouw organisatie aanwezig en zijn er 

voldoende resources (mensen, processen, techniek)?  

Dan zal de keuze al snel neigen naar zelf pseudonimiseren 

3. Worden er (persoons)gegevens uitgewisseld met ketenpartners of andere partijen? 

Dan is keuze voor een TTP verstandig. De TTP is hierbij de neutrale partij die zorgt dat 

alle partijen over dezelfde informatie beschikken. Je hoeft met de TTP ook maar 

eenmalig afspraken vast te leggen, in plaats van met alle samenwerkingspartners 

individueel 

 

Het afsluitende advies dat we graag willen meegeven, is dat het verstandig is om gegevens te 

pseudonimiseren, ook als dat niet direct noodzakelijk is of lijkt. Niet alleen persoonsgegevens 

moeten beschermd worden, maar bijvoorbeeld ook bedrijfsgegevens. Bedenk bij elk gegeven 

of het noodzakelijk is om het in zijn oorspronkelijke vorm te gebruiken of dat een pseudoniem 

volstaat.  

 

Bij Scamander geloven we in de waarde van data. Daarom bevrijden we data en zetten die 

om in waarde. Waarde die bijdraagt aan het welzijn van onze klanten en medewerkers. Op 

een goede en ethische manier omgaan met data, en in het bijzonder persoonsgegevens, 

vinden we daarom van levensbelang. 

 

 

 

Bas Rekveldt, Data Analist 

Roxanne Robijns, Project Manager 

https://www.scamander.com/nl/contactgegevens-scamander/
https://www.scamander.com/nl/contactgegevens-scamander/
https://www.linkedin.com/in/basrekveldt/
https://www.linkedin.com/in/roxanne-robijns/

