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Accountability

 Verantwoordelijk zijn – verantwoording afleggen

 De erkenning en het bewustzijn dat:

 Een organisatie verantwoordelijk is voor beleid, 

beslissingen, producten, acties en transacties 

(zaken)’

 Een organisatie de verplichting heeft 

verantwoording daarvoor af te leggen en 

verantwoordelijk is voor de gevolgen van dat beleid, 

die beslissingen, producten, acties en transacties







Accountability

 Verantwoording afleggen is afhankelijk van het 

kunnen reconstrueren van het (recente) 

verleden

 Het afleggen van verantwoording is onmogelijk 

zonder de aanwezigheid van betrouwbare 

informatie als bewijs van beleid, beslissingen, 

producten, acties en transacties





Governance

 Extern

 Accountability duidt op (de transparantie van) het 

handelen of de wijze van besturen, de gedragscode en 

het toezicht op organisaties. 

 Intern

 Governance: de transparantie van consistent 

management; en samenhangend beleid, processen en 

beslissingsrechten voor een bepaalde bevoegdheid.

 Het is een organisatorische uitwerking van de 

‘accountability function’ (verantwoordingsfunctie) van 

een organisatie 



Governance

 Transparante RACE:

 Responsibility

 duidelijke verantwoordelijkheden 

 Accountability

 duidelijke verantwoordingsstructuren 

 Communication

 duidelijke communicatie over verantwoordelijkheden 

 Empowerment

 duidelijke en effectieve middelen om medewerkers in 

staat te stellen zich te verantwoorden



Information Governance

 Om governance te bereiken is information 

governance noodzakelijk.

 Information governance is:

 het vaststellen en onderhouden van regels, 

besliskaders en verantwoordelijkheden voor de 

effectieve creatie, het verzamelen, analyseren, 

distribueren, gebruik, bewaren en vernietigen van 

informatie, met of zonder gebruik van technologie





Compliance

 Kunnen aantonen dat wet- en regelgeving, 

normen, standaarden, interne richtlijnen en best 

practices zijn nageleefd

 Vraagt niet naar efficiency, maar naar effect

 Wat je (niet) doet, moet je aantonen

 Compliance gaat niet alleen om de letter, maar 

ook om de geest van de regel.

 Vraagt om afweging van risico’s bij inconsistentie 
in regelgeving







Informatiewaardeketen:
Primaire processen
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Informatiewaardeketen:
Secundaire processen



Gedrag

Gedrag van medewerkers reflecteert morele normen, 

vooroordelen en de sociale en culturele omgeving waaruit de 

medewerkers afkomstig zijn (Hofstede)

Omgaan met informatie wordt bepaald door de (on-) bewuste 

keuzen medewerkers maken hoe om te gaan met informatie en 

de beslissing wat te kopiëren, te gebruiken, te vernietigen, te 

muteren, e.d. 

Deze keuzen beïnvloeden kwaliteit, context, relevantie en behoud 

van informatie. De keuzen vloeien voort uit machtsverhoudingen, 

verzet tegen bureaucratische controlesystemen en hun 

achtergrond.



Conclusie

Compliance aan de AVG vereist een stringente information 

governance, waarin de realisatie van de informatiewaarde-

keten een belangrijke rol speelt.

Bewustwording en gedrag van medewerkers is mede 

bepalend voor het blijvend kunnen voldoen aan de gestelde 

eisen.

Aanpakken van organisatieculturen moet een belangrijk 

thema zijn binnen information governance en voor AVG-

compliance.
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