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Intro: Azami BV

Scale-up IT bedrijf, Roermond, gestart in 2017

Klant-projecten op gebied van analytics, machine-learning en Lean Six-Sigma

Eigen product ontwikkeld: AIDA AVG-Scanner 

Professioneel, klantgericht, continu verbeteren  
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Persoonsgegevens
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Persoonsgegevens
Organisaties werken met grote hoeveelheden data in hun digitale archieven: PDFs, 
formulieren, paspoort-scans, overzichten, aanvragen. 

Onbedoeld of onbewust komen hier vaak persoonsgegevens in voor

Voorbeelden van persoonsgegevens
- kopie paspoort
- vermelding BSN-nummer in brief
- vermelding nationaliteit
- inkomensverklaring van Belastingdienst

Voorbeelden bijzondere persoonsgegevens
- invulformulier met vermelde godsdienst
- bankafschrift met transactie aan vakbond
- uitzonderingsaanvraag met medische indicatie
- brief pleegzorg met uitleg over probleemsituatie in gezin
- urgentie aanvraag aangepaste woning met vermelding van handicap

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens


AVG
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Autoriteit Persoonsgegevens en AVG
De AP verplicht organisaties via AVG wetgeving om zorgvuldig
met persoonsgegevens om te gaan

Verantwoordingsplicht
De AVG legt een o.a. verantwoordingsplicht bij u als organisatie
om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet

Voor het bewaren van persoonsgegevens vereist de AVG dat
alleen essentiële persoonsgegevens worden bewaard

niet-essentiële persoonsgegevens worden verwijderd

Doel van AIDA AVG-Scanner 



Beveiligingsmaatregelen
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Organisatorische beveiligingsmaatregelen, o.a.
Beleggen van verantwoordelijkheden

Inrichten procedures en processen

Technische beveilingsmaatregelen, o.a.
Het verwijderen van verouderde of niet-essentiële persoonsgegevens

Resultaat
Betere privacy bescherming van uw klanten

Een aantoonbaar voorbeeld voor AP hoe de organisatie in de praktijk aan haar
verantwoordingsplicht voldoet



AIDA: Artificial Intelligence Detection Algorithms
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Azami BV heeft AIDA AVG-Scanner ontwikkeld
AIDA bestaat uit een set algoritmes en werkwijzes om geautomatiseerd: 

- persoonsinformatie te identificeren
- gevonden niet-essentiële persoonsinformatie op afgesproken wijze te verwijderen
- systemen te schonen dmv deze data-minimalisatie

AIDA technieken
Getrainde ML algoritmes die paspoorten en rijbewijzen herkennen op visuele gelijkenis

OCR & fuzzy-matching search voor BSN nummers, inkomens en honderden AVG woorden

Big data computing power in combinatie met menselijke checks en validaties

AVG zoek-instructies geoptimaliseerd voor persoonsgegevens bij woningcorporaties



Onze aanpak: een volledige data-minimalisatie dienst
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Voor continue schoning kunnen we dit jaarlijks herhalen (‘delta-load’)

Intake
we spreken af welke data-set we gaan
onderzoeken, en op welke AVG categoriën

Identificatie
we identificeren en rapporteren aan u de 
AVG gevoelige data gevonden in de data-set

Schoning
we voeren de afgesproken

data-minimalisatie acties uit

Afronding
u controleert de geschoonde data-set, 
wij rapporteren ons eindverslag aan u
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Beschikbare schonings acties
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a1

xxx

a1 weglakken gevonden tekst, nummer, paspoort

a1
Place-
holder

vervang hele pagina met standaard pagina

verwijder pagina

a1 pas meta-data aan

a1 alleen rapporteren van doc en pagina, klant neemt actie

a1 laten zitten: confirmeerde negative, extra training algo

a1
x/y extra condities (‘als dit wel en dat niet, dan x’)



Azami AIDA algoritme

In-house ontwikkelde Python-code

Open source OCR en fuzzy matching tekst en 
nummerherkenning

Azami BV heeft het IP op AIDA

Herkent persoonsgegevens als 
paspoorten, rijbewijzen, 
inkomensverklaringen, BSN-nummers

Herkent bijzondere persoonsgegevens 
met >400 voorgeprogammeerde AVG 
woorden

Artificial Intelligence neuraal netwerk

Enige algoritme dat Nederlandse paspoorten 
herkent op beeldgelijkenis

Getraind met >100,000 Nederlandse 
paspoorten

Azami ontwikkelde AVG-template zoek-
instructies specifiek voor woningcorporaties

Match-scores met +/- systeem

Haalt accuratesse >99% 

LSS CI aanpak: bij iedere opdracht
proberen we verder aan te
scherpen

Iteratief: we delen graag tussen-
resultaten en betrekken klant

Hoog volume: 1.000 pag/min

Betrouwbare performance

API beschikbaar voor in-house executie
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Azami AIDA stats (januari 2023) 
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AVG scope-groepen

Scope-groep AVG inhoud Schonings-actie

A - Persoonsgegevens paspoorten, rijbewijzen, IDs pag verwijderen, placeholder

BSN / SOFI nummers weglakken

B – Inkomensgegevens Salarisstroken, belastingverklaringen, etc pag verwijderen, placeholder

C - Bijzondere 
persoonsgegevens

AVG ras, etnische afkomst verschillende keuzes

AVG politiek verschillende keuzes

AVG religie verschillende keuzes

AVG vakvereniging verschillende keuzes

AVG gezondheid verschillende keuzes

AVG seksueel leven verschillende keuzes

AVG genetisch verschillende keuzes

AVG biometrisch verschillende keuzes

AVG strafverleden verschillende keuzes

Urgentie verklaringen verschillende keuzes

C – Klant specifieke gegevens Special klant-specifiek verschillende keuzes

Scope A: - komt het meest voor
- kent duidelijk afgesproken medicijnen
- standaard schoning

Scope B: - salaris, pensioen, belastingaangiftes
- meestal schoning indien > 18 maanden

Scope C: - komt minder voor
- kan sensitiever zijn
- klant- en context-afhankelijke medicijnen

Scope D: - volledig klant-specifiek
- bijv. eigen klantnummering, datum, namen
- schoning, scheiding of meta-data ontwikkeling
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Samenvatting

Azami digitaliseert, analyseert, schoont en beschermt persoonsgegevens in uw digitale archieven

We zetten de AIDA AVG-Scanner in:
op project basis: eenmalig initiatief
op continue basis: door regelmatige mini-runs

Offerte en prijs op basis van volgende punten:
scope-groep
volume aan data
grootte organisatie en inschatting aantal positives
Van Dinther klanten: geïntegreerde schoningsdienst

Klant referenties beschikbaar op aanvraag

Ik maak graag een offerte, dank u voor uw tijd!



Marc Jacobs | Azami B.V. 

Roermond, Nederland

M +31657748895 | marc.jacobs@azamiconsulting.nl

Website: www.azamiconsulting.nl

LinkedIn: www.linkedin.com/in/marc-jacobs-azami

CorpoNet KennisBite februari 2021: Archief opschonen met AI(DA) - CorpoNet

Contact 
details
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www.azamiconsulting.nl

mailto:marc.jacobs@azamiconsulting.nl
http://www.azamiconsulting.nl/
http://www.linkedin.com/in/marc-jacobs-azami
https://corponet.nl/verslagen/archief-opschonen-met-aida/
http://www.azamiconsulting.nl/
http://www.azamiconsulting.nl/
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Voorbeeld: Paspoort
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Voorbeeld: BSN
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Voorbeeld: BSN
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Voorbeelden: Inkomensgegevens, salarisstroken
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Voorbeelden: Inkomensgegevens, belastingverklaringen
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Voorbeeld: Religie
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Voorbeeld: Religie
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Voorbeeld: Sexuele geaardheid
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Voorbeeld: Sexuele geaardheid
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