Hoe staat het met
de AVG?

Vorig jaar is de AVG ingevoerd waardoor Gemeenten
een hoop verplichtingen erbij kregen om
de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.
Hoe staat uw gemeente er na een jaar voor? Uit onderzoek blijkt dat het
niet eenvoudig is om aan alle eisen van de AVG te voldoen.
Met de module PMS van Pepperflow heeft uw organisatie een sterk
instrument in handen waarmee de FG en PO grip krijgen op de uitvoering
van het privacybeleid.

Pepperflow geeft grip op
privacymanagement
Privacybescherming is een belangrijk thema
binnen overheden, en al lang niet meer een
onderwerp waar alleen juristen zich mee
bezig houden. Privacy raakt steeds meer de
hele gemeentelijke organisatie, want veel
gemeentelijke processen maken gebruik van
persoonsgegevens. Daarom is een solide
systeem voor het uitzetten, beheren en
controleren van privacymaatregelen
onontbeerlijk.
Het Privacy Management Systeem (PMS)
van Pepperflow geeft u grip op alle wettelijke
taken en eisen die voortvloeien uit de AVG.
Het PMS van Pepperflow biedt complete
en integrale ondersteuning bij:
• het registreren van verwerkingsactiviteiten
• het registreren van verwerkers en
verwerkersovereenkomsten
• het uitvoeren en toetsen van het
privacybeleid
• het uitvoeren van risicoanalyses DPIA
• het registeren en verwerken van
veiligheidsincidenten
• het registreren van verzoeken van burgers
over hun persoonsgegevens

Hoe werkt het PMS van
Pepperflow?
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eenvoudig de risicioanalyse DPIA uitvoeren.
En de notificaties en workflow van Pepperflow
zorgen ervoor dat u op elk moment een
betrouwbaar overzicht hebt van de status
van uw privacymaatregelen.
Met Pepperflow kunt u daarnaast incidenten
registreren en verwerken, of verzoeken tot
inzage opnemen. Ook is het mogelijk om
daar acties aan te koppelen en uit te zetten
binnen uw organisatie.

Voordelen van het PMS
van Pepperflow:
Overzichtelijke dashboards geven
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Eenvoudig de hele organisatie
betrekken bij privacyvraagstukken

Meer weten?

Slimme en heldere rapportages
eenvoudig exporteren naar Word, Excel
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Pepperflow: Ook voor
informatiebeveiliging
Vanaf

1

januari

2020

krijgen

alle

overheden in Nederland te maken met
de BIO. Ook uw gemeente moet aan de
slag met het nieuwe normenkader voor
informatiebeveiliging. Met het ISMS van
Pepperflow heeft uw CISO hét instrument
in handen waarmee hij of zij grip krijgt op
het hele informatiebeveiligingstraject.
Meer weten? Lees onze folder: Is uw
gemeente klaar voor de BIO? of kijk op
onze website.

Over Pepperflow
Pepperflow biedt webbased oplossingen
voor gemeenten en andere overheden.
Overal waar samengewerkt en bestuurd

‘Door het werken met Pepperflow
hebben we zowel een enorme
efficiencyslag als een
grote kwaliteitsslag gemaakt.’

wordt, ondersteunen wij graag om plannen
- Eric de Laat, directeur bedrijfsvoering en

en ambities te realiseren.

dienstverlening gemeente Waalwijk
Met onze software helpen wij mensen om
binnen hun organisatie:
• effectief en efficiënt samen te werken,
• hun dagelijkse werk te verbinden met de
strategie van de organisatie,
• informatie over ambities en de uitvoering
daarvan overzichtelijk en transparant te
presenteren.
Wij hebben een duidelijke visie op planning

‘De applicatie van Pepperflow is
uitmuntend op beleid, en
financieel bieden ze een solide
basis en een uitstekende
koppeling met ons financiële
pakket. Met hun software
voldoen ze aan al onze
gemeentelijke wensen en eisen.’

& control en op organiseren. Al 12 ½ jaar
werken we zij aan zij met gemeenten om

- Dirkolien Doelman, controller en

onze producten naadloos te laten aansluiten

functioneel beheerder Pepperflow gemeente

bij hun werkpraktijk.

De Ronde Venen

Ruim 120 klanten in de publieke sector werken naar volle
tevredenheid met de software van Pepperflow.
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Is uw gemeente klaar
voor de BIO?

Vanaf 1 januari 2020 krijgen alle overheden in Nederland te
maken met de BIO.
De nieuwe baseline versterkt de verantwoordelijkheid van
informatiebeveiliging per informatiesysteem. Dat vraagt om
een integrale aanpak die alle proceseigenaren betrekt.
Met de module ISMS van Pepperflow krijgt uw CISO een
instrument in handen waarmee iedereen grip krijgt op het
hele informatiebeveiligingsproces

Pepperflow geeft grip op
informatiebeveiliging
Met de BIO, die op 1 januari 2020 van
kracht wordt, krijgt uw organisatie er een
uitdaging bij: de verantwoordelijkheid
om een solide informatiebeveiliging uit te
werken in concrete maatregelen, die de
digitale weerbaarheid van uw organisatie
vergroten.
Het Informatie Veiligheid Management
Systeem (ISMS) van Pepperflow geeft u grip
op alle controls en maatregelen die nodig
zijn om de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van informtie(systemen)
binnen uw gemeente te waarborgen.

Voordelen van het ISMS van
Pepperflow:
Gemakkelijk overstappen van BIG
naar BIO
Overzichtelijke dashboards geven snel

Kortom: met het ISMS van

inzicht in de status van uw

Pepperflow is uw organisatie uitstekend

informatiebeveiliging

voorbereid op de BIO.

Met één druk op de knop de voortgang
op één maatregel uitvragen bij meerdere
organisatieonderdelen
Alle informatie wordt centraal op één plek
verzameld en beheerd
Eenvoudig de hele organisatie betrekken
bij het informatiebeveiligingproces
Slimme en heldere rapportages met
duidelijke grafische weergaves
Geënt op de PDCA-cyclus die veel
gemeenten ook gebruiken voor Planning &
Control
Stimuleert proceseigenaarschap door de
workflow via proceseigenaars te laten lopen
Verantwoording naar ENSIA blijft
eenvoudig
Een integrale aanpak van het
informatiebeveiligingsvraagstuk binnen uw
gemeente

Hoe werkt het ISMS van
Pepperflow?
Wij helpen u eerst om alle gemeentebrede en risicovolle informatiesystemen te inventariseren.
Vervolgens bepaalt u het basisbeveiligingsniveau met behulp van onze BBNtoets. Dit bepaalt welke
maatregelen en controls van toepassing zijn op de verschillende systemen. Alle proceseigenaren
krijgen met behulp van het updateverzoek de mogelijkheid om eenvoudig verantwoording af te leggen.
Daarnaast kunnen zijn alle openstaande acties en verbeterpunten van hieruit coördineren. Ervaar hoe
eenvoudig de implementatie is met onze ondersteuning.

Nú is het moment om voor
Pepperflow te kiezen
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Dit geeft gemeentes tijd om de organisatie
voor te bereiden op de komst na de
jaarwisseling.
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Pepperflow:
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gemakkelijk het proces kan aansturen.

Als gemeente bent u naast informatiebeveiliging
ook verantwoordelijk voor privacybescherming.
En sinds de komst van de AVG is die
verantwoordelijkheid alleen maar groter
geworden.
Pepperflow biedt een integrale oplossing voor:
• het registeren van verwerkingsactiviteiten,
verwerkers en verwerkersovereenkomsten
• het registreren van veiligheidsincidenten en
verzoeken
• het uitvoeren van DPIA’s
Hierover leest u meer in onze folder Hoe staat
het met de AVG? of kijk op onze website.

Over Pepperflow
Pepperflow biedt webbased oplossingen
voor gemeenten en andere overheden.
Overal waar samengewerkt en bestuurd
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strategie van de organisatie,
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