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1. Registreer & maak je vertrouwd

A. Stel jezelf op als reseller

⇒ Maak uw reseller account aan op https://GDPRWise.eu

B. Gebruik GDPRWise voor uw eigen bedrijf

⇒ Doe ervaring op met GDPRWise

⇒ Spreek met vertrouwen over GDPRWise naar uw klanten toe.
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2. Selecteer je eerste set klanten
Alle organisaties moeten hun GDPR op orde hebben. Dat gezegd zijnde, we raden u aan om u 
initieel te richten op diegenen die hier meest voor open staan. Voel je vrij om enkele van de 
onderstaande tips te gebruiken:

a. Het is een wettelijke verplichting
b. Het is niet anders dan btw- en belastingsaangiften, jaarrekening, UBO-register... iets wat 

je eenmaal moet doen om geen problemen te hebben
c. Als uw GDPR niet op orde is, riskeert u boetes
d. GDPR wordt steeds meer een factor in geschillen tussen werknemers
e. Steeds meer klanten zijn zich bewust van GDPR en vooral hun rechten
f. Met COVID gingen meer interacties van klanten en personeel online
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3. Creëer uw commerciële propositie

GDPRWise geeft u 4 mogelijke inkomstenstromen:

1. Inkomsten voor het werk dat u verricht om uw klant zijn GDPR dossier op te 

bouwen op GDPRWise

2. Inkomsten voor het aanbieden van "GDPR Coördinator" diensten, d.w.z. dat zij het 

aanspreekpunt zijn voor vragen op het gebied van privacy voor uw klant.

3. Inkomsten voor de periodieke herziening van het GDPR-dossier

4. Inkomsten voor eventuele vervolgwerkzaamheden bv. contractherzieningen
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3. Creëer uw commerciële propositie cont.

GDPRWise geeft u de mogelijkheid om de dienst betaalbaar te maken voor uw 
eindklant:

a. GDPRWise geeft u ingevulde dossiers op basis van de sector, dus 80% van de 
inhoud is reeds aanwezig 

b. Het ingevulde dossier stelt u snel te handelen zonder hiervoor senior 
adviseurs in de frontlinie te plaatsen

c. U gebruikt een zorgvuldig ontworpen tool met strak gedefinieerde uitkomsten 
en werkt niet in een onvoorspelbare adviesomgeving
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3. Creëer uw commerciële propositie cont.

Maak het uw klant gemakkelijk om gemoedsrust aan te kopen.

1. Ga indien mogelijk voor een vaste prijs en communiceer die prijs vooraf

2. Als je een uurtarief hanteert, geef dan een goede schatting van het aantal uren dat je 

gaat besteden. Probeer wel een maximum in te stellen

3. Hou de kosten van het software abonnement duidelijk gescheiden

Onthoud dat u werkt aan een GDPRWise dossier met gedefinieerde uitkomsten, en niet 
adviseert over hoe de klant zich zou moeten organiseren.
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4. Contacteer uw klanten - email sjabloon 1
Geachte,

Ik neem contact met u op met betrekking tot een commercieel aanbod dat we hebben geïntroduceerd. 
We hebben een ‘Uw GDPR op orde’-service gelanceerd om aan een groeiende behoefte bij onze klanten 
te voldoen.

Behalve dat GDPR een wettelijke vereiste is voor alle bedrijven, zien we dat het steeds meer een 
factor wordt in zowel arbeids- als klantgeschillen. Met COVID hebben we gezien dat het 
risicoprofiel van veel van onze klanten verhoogd is door meer interacties online te verplaatsen.

Wij helpen u graag om uw GDPR op orde te krijgen en hebben hiervoor een offerte met een vaste 
prijs ontwikkeld met behulp van een gespecialiseerd GDPR software platform. Nadat we uw 
GDPR-dossier op het platform hebben opgezet, zullen we u toegang geven zodat u ervoor kunt kiezen 
om het zelf verder te beheren, of we kunnen u blijven ondersteunen door op te treden als uw 
GDPR-coördinator.

<voeg hier commercials in>

<Verwijs hier naar uw privacybeleid en bied klanten een opt-out aan. 
Raadpleeg onze kennisbank over het Direct Marketing topic>
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4. Contacteer uw klanten - email sjabloon 2
Hallo,

U bent zich waarschijnlijk bewust van het feit dat sinds 2018 alle bedrijven GDPR compliant 
moeten zijn. Net als zoveel anderen heb je er al over nagedacht, maar nog niet alle stappen 
genomen om een gerust gemoed te hebben.

Tot nu toe waren de meeste oplossingen duur, onnodig ingewikkeld of beide. Maar nu hebben we goed 
nieuws. We hebben een ‘Uw GDPR op orde’ -service gelanceerd om het GDPR probleem aan te pakken.

Wij helpen u graag om uw GDPR op orde te krijgen en hebben hiervoor een offerte met een vaste 
prijs ontwikkeld met behulp van een gespecialiseerd GDPR software platform. Nadat we uw GDPR 
dossier hebben opgezet, zullen we u toegang geven zodat u ervoor kunt kiezen om het zelf verder 
te zetten, of we kunnen u blijven ondersteunen door op te treden als uw GDPR-coördinator.

<insert commercials here>
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Vermeld mogelijk in de e-mail dat klanten met een bestaand privacybeleid de 
GDPRWise Policy Checker kunnen gebruiken om eventuele hiaten te ontdekken.

Laat uw klanten zelf zien dat ze risico lopen, door hun privacybeleid te laten lopen 
via de GDPRWise privacy policy checker

https://gdprwise.eu/policy-checker/
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5. Initieer klant GDPRWise Dossier
A. Laat de klant zijn sector bevestigen en of hij werknemers heeft

B. Maak op GDPRWise een account aan voor uw klant, kies de juiste sector en bevestig en 
verfijn de processen die wij reeds hebben voorgesteld

C. Als u al aanvullende informatie heeft over de manier waarop uw klant werkt, voegt u 
processen en systemen toe om zo het dossier correct hun operationele realiteit te laten 
weergeven

D. Elk bedrijf werkt met een gelijkaardige set van externe partners: HR-verwerker, 
advocaat, accountant, verzekeringsagent, IT  enz. Vraag uw klant naar de bedrijfsnaam, 
het adres en het e-mailadres van deze, zodat u deze als derde partij kunt ingeven                              
in het GDPRWise Derden Dossier.
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Het werk dat je inmiddels hebt uitgevoerd is een solide basis.

Maak een afspraak of bel met uw klant om validatie te krijgen en te verfijnen

⇒ Probeer jargon te vermijden. Zeg niet "Wat bewaart u tijdens het 
intakeproces van de cliënt?", Maar zeg "Als u een nieuwe cliënt krijgt, welke 
basisinformatie krijgt u dan over hem?"

⇒ Ga voor elk subdossier op GDPRWise door de sectie “Overweeg toe te 
voegen” om te bevestigen dat u alle relevante processen                                   
en systemen hebt vastgelegd

6. Krijg feedback van uw klant
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⇒ Vraag bij elk proces in het dossier of de klant zo werkt en welke data-items 
ze gebruiken. Voeg indien nodig data items toe of verwijder ze

⇒ Vraag na het doorlopen van de processen of hun workflow een ander 
proces heeft dat daaraan hangt en voeg dienovereenkomstig toe

⇒ We raden u aan om de informatie die u over het personeel verkrijgt, 
nogmaals na te kijken bij de HR-verwerker / het sociaal secretariaat

6. Krijg feedback van uw klant cont.
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7. Blijf betrokken

Naar het einde van het initiële proces raden wij u aan om ook aan de toekomst te 
denken. Eindigt uw betrokkenheid bij de productie van de deliverables of wilt u 
betrokken blijven?

Niets blijft constant, de activiteiten van uw klant evolueren, het 
regelgevings-landschap evolueert enz. U kunt mogelijks de GPDR coordinator voor 
uw klant blijven: GDPR confronteert uw klant regelmatig met verzoeken van zijn 
klanten. Voor assistentie kunt u de aangewezen persoon blijven.

14

https://gdprwise.eu


https://gdprwise.eu

7. Blijf betrokken: maximaliseer je waarde

A. Wanneer u het account aan uw klant overdraagt, kan u een 
onderhoudscontract aanbieden en zo dossiercoördinator blijven en uw klant 
verankeren en hun loyaliteit aan u vergroten.

⇒ Je volgt de alerts en nieuwsitems op

⇒ U waarschuwt en instrueert uw cliënt als hij iets moet doen

⇒ U geeft ze gemoedsrust
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7. Blijf betrokken: maximaliseer je waarde

B.    Uw klanten willen zich concentreren op hun corebusiness. Ze zouden het geweldig 
vinden als iemand alle GDPR-gerelateerde vragen uit handen zou nemen. Waarom stelt u uw 
klant niet voor om hun GDPR-coördinator te worden.

⇒ U kunt eenvoudig een privacy toegewijd mailadres invoeren de privacyverklaring dat je 
hebt gedownload op GDPRWise. Zodoende komen alle privacy gerelateerde vragen van de 
klanten van uw klant rechtstreeks bij u binnen.

⇒ We raden u aan om een contract op basis van een abonnement af te sluiten met uw klant, 
waarbij u een vast bedrag in rekening brengt voor een basispakket (bijv. 10 aanvragen per 
maand) en een prijs per extra aanvraag die u behandelt.
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7. Blijf betrokken: maximaliseer je waarde

C. Klanten houden van een one-stop-shop

⇒ Lees meer over GDPR-gerelateerde kwesties

⇒ Concentreer u op de kwesties met betrekking tot de profielen die u bedient. Help je alleen 
webshops, verlies jezelf dan niet in de details van toegang tot medische dossiers.

⇒ Onthoud dat uw cliënt zich waarschijnlijk als eerste tot u zal wenden. Als u ze kunt helpen, 
hoeven ze nergens anders naar te zoeken.

⇒ Gebruik de GDPRWise-tool om uw klanten te verankeren, 
zelfs voor niet-GDPR-gerelateerde items.
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8. Bereik op intelligente wijze nieuwe klanten
Uw klant gebruikt de documenten die u via GDPRWise heeft verzameld op zijn website, als 
bijlage bij zijn mails, als kleine lettertjes op zijn contracten, enz. Zorg ervoor dat u zo goed 
mogelijk zichtbaar bent op die documenten. De klanten van uw klant zijn misschien onder de 
indruk en willen deze service misschien voor zichzelf. Als uw naam zichtbaar is, kunnen deze 
klanten contact met u opnemen.

⇒ Aangezien het privacybeleid van uw klant zojuist grote wijzigingen heeft ondergaan, is het 
aangewezen om bestaande klanten op de hoogte te brengen van deze wijzigingen en hen 
een link te sturen naar het nieuwe beleid, de herziene algemene voorwaarden of andere 
contracten die u hebt herzien (met behulp van BCC!).

⇒ bezorg uw klant een mailsjabloon met de vermelding “dit privacybeleid is ontwikkeld door 
xx.yy@reseller.eu (uw e-mailadres) met de hulp van GDPRWise.eu”
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9. Samen sterker

Als GDPRWise zijn we continu onze software verbeteren.

Als u feedback, opmerkingen of suggesties heeft om ons aanbod te verbeteren of 
uit te breiden, laat het ons dan weten.

Samen staan we sterker!
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