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Self Assessment
Privacy Onderzoek en de workshop

Over de Privacy Self
Assessment – zelfonderzoek

dagdeel). Daarbij is een geconsolideerd overzicht
van alle individueel ingevulde PriSA’s de basis.

Voor wie is deze self
assessment bedoeld?

Hiermee gaat de groep vervolgens aan de slag.

Neem jezelf de maat, stel jezelf een doel en zie
wat er nog te doen staat. Korter kunnen we de
werking van het Privacy Self Assessment
instrument (of PriSA) van CIP niet verwoorden.
Dit self assessment instrument is allereerst
bedoeld als management tool. Om vast te stellen
of je voldoet aan de AVG. Het geeft inzicht in het
privacy-volwassenheidsniveau van een afdeling
of organisatie. Het volwassenheidsmodel is
gebaseerd op de 13 criteria van de Privacy
Baseline, de CIP-handreiking voor verantwoord
privacy management.

Werkwijze

Managers vullen -individueel of samen met
hun afdeling- de checklist in en hanteren de
uitkomsten als gespreksonderwerp. Daarbij kan
desgewenst nog een integrale groepsinvulling
worden gemaakt. De uitkomsten worden
gespiegeld aan de Privacy Baseline en direct
omgezet in activiteiten die nodig zijn om het
privacy niveau te verbeteren.
Je kunt kiezen voor adviezen op een zelf te
bepalen ambitieniveau, bijvoorbeeld wanneer je
de afstand tussen IST en SOLL te groot acht om
in een keer te overbruggen. Daarbij gaat het niet
zozeer om een ‘privacy-rapportcijfer’, maar om
te ontdekken hoe volwassen de organisatie
omgaat met privacy, gespiegeld aan de 13
criteria - en daarmee aan de privacywetgeving.
Je kunt deze privacy self assessment periodiek
herhalen om de progressie te meten.

Maximale impact
– de workshop

Door op deze wijze in de organisatie met privacy
bezig te zijn creëer je tegelijk ook een krachtig
awarenes-moment. Maar dat effect wordt nog
veel groter wanneer de invulling groepsgewijs
gebeurt, bijvoorbeeld per afdeling.
Groepsgewijze bespreking van de gebundelde
individuele PriSA’s blijkt een geweldige stimulans
voor de bewustwording te zijn. Het CIP biedt
begeleiding aan bij workshops (duur ca. een

De workshop levert een gezamenlijk beeld
op van de privacy-volwassenheid van de
organisatie, zoals die wordt ervaren.
Vaak is het verbluffend te ontdekken hoezeer
aanvankelijk de individuele beoordelingen, door
allerlei factoren, uiteen kunnen lopen. In de
workshop bespreken de deelnemers elkaars scores,
leren ze van elkaar, overtuigen ze elkaar van hun
gelijk. En ze voegen ter plekke commentaar toe,
waarmee naderhand door het CIP een
aangepaste adviesrapportage wordt gemaakt.
Wanneer dit ook nog eens periodiek wordt
herhaald, kan het mes aan vele kanten snijden.
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Uitvoeringsmogelijkheden
bij jouw organisatie
Optie 1: Je gaat zelf modereren
en gaat dat op ons verzoek
ook bij andere organisaties
doen als actieve moderator.
Zelf een workshop organiseren en modereren is
niet moeilijk. Als je de kans krijgt om elders een
workshop als toehoorder mee te maken, dan is
dat de ideale voorbereiding. Je kunt ook te rade
gaan bij mensen die al een workshop hebben
meegemaakt of georganiseerd. Neem hierover
desgewenst contact op met CIP. Een (telefoon)
gesprek kan al voldoende zijn om er zelf mee
aan de slag te kunnen gaan.
We zien ook graag dat de PriSA-workshop
‘zichzelf verspreidt’. Dat werkt als volgt:
•	Je benoemt twee moderatoren uit de eigen
organisatie.
•	Een ervaren moderator uit het CIP-netwerk
laat zien hoe de moderatie werkt.
•	De moderatoren krijgen de beschikking over
het materiaal van de workshop.
•	Zij modereren de workshop vervolgens in hun
eigen organisatie.
•	De moderatoren zijn vervolgens ook inzetbaar
voor het modereren van de workshop bij
andere organisaties in het CIP-netwerk; voor
minimaal driemaal per jaar.

Optie 2: Je laat de workshop
organiseren door CIP en
modereert niet zelf.
In deze situatie zorgt CIP voor de moderatie.
Hierbij worden uren ingezet voor een individuele
organisatie. Omdat dit ten koste gaat van onze
taak om CIP-brede samenwerking te bevorderen,
vragen wij hiervoor een *vrijwillige bijdrage.

Aangezien de waarde van de CIP-bijdrage voor
iedere organisatie verschillend zal zijn en de
draagkracht sterk uiteen kan lopen, laten we de
hoogte van de financiële bijdrage over aan de
organisatie zelf.
Als een bijdrage wordt toegezegd, zullen wij
die bevestigen met onderstaande tekst:
Hierbij bevestigen wij uw toezegging een
vrijwillige financiële bijdrage te doen aan de door
CIP georganiseerde samenwerking. De bijdrage
zal worden aangewend ter versterking van de
organisatie van de kennisdeling die CIP faciliteert
op het gebied van Informatieveiligheid en Privacy.
De bijdrage die u heeft toegezegd, bedraagt: €..1
Wilt u dit bedrag storten op
IBAN: NL08INGB0702712884, tnv UWV,
ovv ‘bijdrage CIP/kostenplaats 430002’.
Het is minder optimaal en zeker niet onmogelijk:
een digitale workshop. Vergelijk het met beeldvergaderen of een interactieve webinar. CIP helpt
je ook digitaal graag verder.

Meer weten of inplannen?
Wil je de Privacy Self Assessment in je
organisatie inzetten: laat dan een bericht
achter op de contactpagina van onze site:
cip-overheid.nl/contact.
Wil je eerst de Self Asssessment bekijken en
invullen? Je kunt het instrument downloaden
vanaf: cip-overheid-privacy.
Daar vind je, naast de handleiding Privacy by
Design en de Privacy Baseline, ook toelichtingen
voor managers en gebruikers van de Privacy Self
Assessment.
*A
 angezien de waarde van de CIP-bijdrage voor iedere organisatie
verschillend zal zijn en de draagkracht sterk uiteen kan lopen, laten
we de hoogte van de financiële bijdrage over aan de organisatie zelf
1

Op verzoek kan een indicatie worden gegeven van ons
capaciteitsverlies dat gepaard gaat aan de uitvoering van een game.

Het CIP betracht zorgvuldigheid bij het samenstellen van zijn publicaties. Het kan echter voorkomen dat er toch sprake is van omissies
of onjuistheden. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de lezer zelf dit te beoordelen en te corrigeren indien hij zich baseert op of gebruik
maakt van een CIP-publicatie.

