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aanpassing van wetgeving. 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.
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Considerans

Met het doel informatie-uitwisseling en kennisdeling te bevorderen, wil CIP onder andere 'good
practices' ter beschikking stellen. Dit kunnen praktijkvoorbeelden zijn, handreikingen voor beleid,
beschrijvingen van de stand van zaken in bepaalde ontwikkelingen, en dergelijke. De herkomst is van
oorsprong een reflectie op een onderwerp door mensen in de CIP-kring, maar het kunnen ook notities
zijn uit de praktijk van de CIP-organisaties die zonder verder commentaar worden gepubliceerd. De
kern is dat de bijdragen altijd zijn gebaseerd op de expertise van de opstellers en deelnemende
reviewers en/of het idee dat wat in één organisatie goed werkt, ook voor andere organisaties nuttig zou
kunnen zijn. Soms is het resultaat dus de uitkomst van een groepsproces en in andere gevallen wordt
iets 'as is' ter kennisneming of overname aangeboden. CIP heeft categorieën geformuleerd waarmee
reikwijdte, intentie, status en/of draagvlak van CIP-publicaties wordt aangegeven. Deze publicatie valt
in categorie 2: "becommentarieerde praktijk: een door meerdere professionals veralgemeniseerde
praktijk als handreiking voor hergebruik binnen geïnteresseerde organisaties". Een nadere uitleg
hiervan staat op www.cip-overheid.nl.
De CIP-documenten hebben geen ander doel dan kennisoverdracht en reflecteren niet noodzakelijk de
opvattingen van alle contribuanten, CIP-deelnemers en/of alle CIP-partijen. Publicatie vindt plaats op
zowel de openbare website www.cip-overheid.nl als de besloten community site https://cip.pleio.nl.
CIP-documenten kunnen van tijd tot tijd aanpassingen ondergaan of worden ingetrokken als gevolg van
veranderde inzichten. De CIP-redactie streeft binnen haar mogelijkheden naar een zo actueel mogelijke
status van de documenten. In de praktijk zal enige tijd verstrijken voordat wijzigingen kunnen zijn
doorgevoerd. Suggesties voor aanpassingen kunnen ook door lezers worden aangedragen en worden
altijd in behandeling genomen.

Bij deze publicatie

Deze editie van het Privacy Volwassenheidsmodel is geënt op de meest recente versie van de Privacy
Baseline (v3 en hoger) en is daarmee gebaseerd op de Europese Algemene verordening gegevensbescherming en de meest actuele conceptversie van de Nederlandse Uitvoeringswet daarbij.
De samenstellers zijn uitgegaan van wat bij het schrijven van de teksten praktisch en volgens de
vigerende inzichten en beschikbare kennisbronnen juist werd geacht te zijn. Voortschrijdend inzicht,
jurisprudentie en mogelijk aanpassing van de wetgeving zullen, waar van toepassing, in de toekomst
aanleiding tot herziening, aanvulling of aanpassing kunnen leiden.
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Wijzigingen in versie 3.0
Organisaties die met persoonsgegevens werken moeten voldoen aan de eisen die de privacywetgeving
daaraan stelt. Met de komst van de AVG en de Uitvoeringswet Avg moest de Baseline worden aangepast
aan deze gewijzigde privacywetgeving. Tevens is zijn de in de Baseline v3.0 de criteria 'gesaneerd' en is
hun aantal teruggebracht tot 13. Omdat in dit model is gebaseerd op criteria van de Baseline, was alleen
om die reden als een update naar v3.0 noodzakelijk. Deze versie gaat uit van de nieuwe Privacy Baseline
en de nieuwe privacywetgeving (eventuele sectorspecifieke wet- en regelgeving uitgezonderd).
Amsterdam, 7 mei 2017

Over CIP
CIP is het Centrum voor informatiebeveiliging en privacybescherming van, voor en door overheidsorganisaties. Het heeft zich ontwikkeld tot een publiek-private netwerkorganisatie, waarin ook
gespecialiseerde marktorganisaties als kennispartners deelnemen.
Het centrum is opgericht voor informatie-uitwisseling en kennisdeling ter verbetering van de
informatieveiligheid van de overheidsdienstverlening. Inmiddels bestaat het CIP-netwerk uit een
groot aantal overheidsorganisaties en (private) kennispartners. Kennis die in deze organisaties
aanwezig is op het vlak van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt binnen de
samenwerking in CIP-verband op verschillende manieren gedeeld en toegankelijk gemaakt.
Het produceren van themadocumenten op basis van inbreng vanuit het netwerk is er één van.
Aangesloten organisaties leren van elkaars oplossingen en werkwijzen en kunnen samen komen
tot afspraken daaromtrent. Door meer samen doen draagt het CIP ook bij aan het optimaal
gebruik van overheidsmiddelen. De producten van het CIP worden om niet ter beschikking gesteld.

© Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming

2

Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel

Managementsamenvatting
Organisaties (zowel publiek als privaat) hebben rekening te houden met de privacy van betrokkenen
wanneer zij 'iets' doen met persoonsgegevens. 'Iets' kan van alles zijn: alleen al het ontvangen of inzien
van persoonsgegevens valt al onder 'het verwerken' ervan, waarop de privacywet- en regelgeving van
toepassing is.
Werken met persoonsgegevens noodzaakt organisaties werk te maken van 'informationele privacy'. Dit is
de bescherming van personen in verband met informatie die over de persoon bekend is en ten aanzien
van de persoon wordt toegepast, ook wel bescherming van persoonsgegevens (of: gegevensbescherming) genoemd.
Het kan voor organisaties een uitdaging zijn om op een juiste manier met de persoonsgegevens om te
gaan. Wat, waar, door wie en op welke wijze zaken geregeld moeten worden om de informationele
privacy op een juiste wijze te waarborgen is voor (medewerkers van) organisaties niet altijd duidelijk. De
methode 'Grip op privacy' biedt organisaties handvatten voor een concrete aanpak.
Het voldoen aan de wet- en regelgeving betekent het nemen van de juiste maatregelen binnen de
organisatie en in de techniek. 'Privacy volwassenheid' geeft aan hoe volwassen de organisatie is in
borging van privacy. Bij het bepalen van de volwassenheid moeten organisaties nagaan in welke mate zij
de correcte omgang met persoonsgegevens hebben geborgd binnen hun organisatie. Het model drukt
dat uit in vijf volwassenheidsniveaus, die tevens gebruikt kunnen worden om stapsgewijs te groeien in
volwassenheid. Het Privacy Volwassenheidsmodel beschrijft deze groeiplateaus, de theorie die eraan ten
grondslag ligt en legt de verbindingen naar de wettelijke vereisten.
Bij dit model hoort een 'Privacy self assessment', het meetinstrument om vast te stellen op welk niveau
de organisatiepraktijk zich bevindt en wat er nog nodig is om het (zelf te kiezen) gewenste niveau te
bereiken. Het assessment is een aparte publicatie publicatie in de reeks 'Grip op privacy'.
Waarom willen organisaties dit? Omdat het wettelijk verplicht is, maatschappelijk 'moet', en omdat er
ook ook een bonus in het verschiet ligt: het correct of beter omgaan met persoonsgegevens verhoogt de
kwaliteit van de gegevensverwerking en daarmee de kwaliteit van dienstverlening en het imago van de
organisatie. Geschreven dus voor kwaliteitsbewust (verander)management van organisaties die met
persoonsgegevens werken.
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Over Grip op privacy
Dit Privacy Volwassenheidsmodel is geschreven als onderdeel van de reeks 'Grip op privacy':






Privacy Baseline
Privacy by Design
Privacy Governance
Het Privacy Volwassenheidsmodel
Het Privacy Self Assessment

De Privacy Baseline vertaalt de privacywetgeving naar
concrete, hanteerbare normen die duidelijk aangeven
waar organisaties wat moeten regelen in hun
privacybeleid, de uitvoering en de controle erop; de
Privacy Baseline biedt concrete handvatten voor de juiste
omgang met persoonsgegevens
De twee handleidingen betreffen de toepassing van de
juiste maatregelen en de inrichting van de organisatie
waarmee 'Grip op privacy' op de meest efficiënte en
effectieve wijze kan worden bereikt. Het zijn toelichtende
verhandelingen over:
-

-

Hoe je kunt bewerkstelligen dat het aspect
privacy van begin af aan in de ontwikkeling van programmatuur wordt meegenomen (by
design).
Hoe je privacy in alle relevante bedrijfsprocessen implementeert, borgt, kunt onderhouden en
verbeteren (governance).

Bij de Baseline hoort een speciaal daarop gebaseerd Privacy volwassenheidsmodel. Door privacy actief te
hanteren als kwalitatief element in de bedrijfsvoering, kunnen organisaties privacy benutten om de
dienstverlening aan de klanten op een hoger peil te brengen en zo naar een hoger niveau van
volwassenheid te komen. Dit aspect wordt ter hand genomen in het document 'Privacy Volwassenheidsmodel', een praktische handleiding voor het vaststellen en vergroten van de organisatievolwassenheid in
relatie tot de omgang met persoonsgegevens.
Het Privacy volwassenheidsmodel is tevens een referentiemodel, afgeleid van gangbare 5-laagse
volwassenheidsmodellen. Het specificeert de niveaus op het aspect van privacy. De 5 niveaus worden
gedefinieerd aan de hand van de mate waarin je voldoet aan de Privacy Baseline.
Hoe volwassen gaat de organisatie met privacy om? Welk niveau wil de organisatie nastreven en wat is
daarvoor nodig? Op deze vragen geeft het Privacy self assessment tool antwoorden. Het geeft aan wat je
nog te doen staat om het (aan het begin zelf gekozen) volwassenheidsniveau te bereiken.
De methode Grip op privacy biedt zo concrete handvatten om de juiste omgang met persoonsgegevens
te bewerkstelligen, te waarborgen en het privacybeleid passend, effectief en efficiënt in te passen in de
bedrijfsvoering. Het gaat niet om de normen. Het gaat erom de ACT principes: Afscherming, Corrigeerbaarheid en Transparantie te realiseren en daarmee maximaal de betrokkene te respecteren in zijn
privacy. Dit wordt verderop in het document uitgebreid behandeld.
Draagvlak door brede inbreng uit het CIP-netwerk
De methode 'Grip op Privacy' en de afzonderlijke documenten daarvan zijn tot stand gekomen door
nauwe samenwerking met en tussen verschillende partijen in het CIP-netwerk. De auteurs danken alle
CIP-ers, geïnterviewde deskundigen, leden van de CIP Domeingroep Privacy, de Werkgroep Pb2Avg en de
Werkgroep Privacy By Design, die een bijdrage hebben geleverd aan het samenstellen van de methode.
Hun bijdragen en het gegeven dat een breed palet van organisaties hen daartoe in staat stelt, geven de
auteurs het vertrouwen dat de methode 'Grip op privacy' voldoende draagvlak heeft voor een brede
toepassing en verdere ontwikkeling.
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1

Privacyvolwassenheid

In de reeks 'Grip op Privacy beschrijft de 'Privacy Baseline' de eisen die aan organisaties worden gesteld vanuit
de Avg. In dit 'Privacy Volwassenheidsmodel' wordt de 'Privacy volwassenheid' beschreven. 'Privacy
volwassenheid' geeft aan hoe volwassen een organisatie omgaat met de borging van informationele privacy,
dat wil zeggen hoe gestructureerd zij de privacy beschermt bij de verwerking van persoonsgegevens.
Met het Privacy Volwassenheidsmodel wordt dat getoetst aan de criteria van de Privacy Baseline: het model
beschrijft per norm van de Baseline waaraan voldaan moet zijn om een bepaald volwassenheidsniveau te
bereiken. De Privacy Baseline, waarin de criteria opgezet zijn als lerend systeem, vormt hiervoor de ideale
basis.
1.1

Leren en groeien

De wettelijke vereisten zijn in de Baseline neergezet als na te
streven c.q. te behalen ‘criteria’; Deze criteria zijn gesorteerd naar
de domeinen Beleid, Uitvoering en Control. Daaraan kun je al direct
zien wie binnen de organisatie 'iets moet' met een criterium. Niet
alle criteria zijn even relevant voor alle organisatieonderdelen, dat
wil zeggen geval niet qua implementatie en borgingsverantwoordelijkheid.
Omdat deze domeinen elkaar in wisselwerking en idealiter ook
cyclisch beïnvloeden, kunnen we spreken van een lerend systeem.
Door aan dit lerende systeem volwassenheidsniveaus te koppelen
en daarbinnen de verwachtingen per niveau te beschrijven kan
stapsgewijs de volwassenheid van de organisatie op niveau worden
1
gebracht .
Het Privacy Volwassenheidsmodel is opgezet om te kunnen bepalen op welk niveau een organisatie zich
bevindt, gemeten aan hoe beslissingen worden genomen en hoe de processen daarvoor zijn vormgegeven.
Maar je wil met de uitslag ook iets doen. Het model is weliswaar een meetinstrument, maar primair bedoeld
als 'roadmap' om een organisatie te laten groeien in volwassenheid.
Wat het te bereiken niveau moet zijn is afhankelijk van het ambitieniveau van de organisatie. Door de ambities
per niveau vast te leggen kan de organisatie de ambities en daarmee de groei managen in de tijd. Zodoende
ontstaat een stapsgewijze aanpak, waarop de planning met bijbehorende middelen, maar ook de
marketingstrategie kan worden afgestemd. De hierboven reeds besproken handleidingen van 'Grip op Privacy',
2
met name Privacy governance, behandelen hoe aan dit groeiproces sturing kan worden gegeven .
Welke doelstellingen per ambitieniveau moeten worden behaald, kan bepaald worden met behulp van het op
dit volwassenheidsmodel gebaseerde Privacy self assessment van het CIP.
1.2

Vijf niveau's

Het model kent vijf volwassenheidsniveaus, 1 t/m 5. Het volwassenheidsniveau 0, waarbij een organisatie zich
niet druk maakt om privacy, beschrijven we hier niet. Wanneer privacy binnen een organisatie situationeel op
verwerkingsniveau is ingericht, komt deze organisatie niet hoger dan niveau 1.

1

Zie ook Privacy Governance (versie 3, CIP 2017), par. 3.3
Behalve op de Privacy Baseline is dit Volwassenheidsmodel ook gebaseerd op de twee handleidingen in de reeks, te weten 'Privacy by
Design' en 'De Borging van Privacy in organisaties' (Privacy Governance). Privacy by Design houdt in dat bij de start van het ontwerpen van
een informatiesysteem al rekening wordt gehouden met privacy en dat dit tijdens levensduur van het systeem blijft bestaan, met als doel
de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren. Privacy Governance houdt in het volledig behouden van controle van de naleving
van de privacyregelgeving en het waarborgen van privacy en gaat uit van het 'goed huisvaderschap' bij het verwerken van persoonsgegevens; zie bijvoorbeeld: http://www.justitia.nl/privacy/privacy-by-design.html. en http://www.marqit.nl/privacy-governance-risk-management.
2
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Op niveau 2 is grip op privacy gebaseerd op beslissingen die door meerdere personen gezamenlijk op een
vastgelegde wijze worden genomen. Op dit niveau is er dan sprake van beheerste processen, maar is de
aantoonbaarheid van hoe aan de wet- en regelgeving wordt voldaan nog beperkt.
Op niveau 3 werkt de een organisatie organisatiebreed aan privacy en kan dit worden aangetoond. Niveau 3
kan aldus als een minimum niveau gezien worden om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Simpelweg omdat
de wet- en regelgeving de aantoonbaarheid vereist.
Door de volwassenheid van de organisatie op niveau 4 te brengen wordt niet alleen aan de wet- en regelgeving
voldaan, maar kan er ook actief op wijzigingen worden geanticipeerd. Op niveau 5 is privacy een speerpunt op
alle niveaus binnen de organisatie geworden en krijgt het ook aandacht in communicatie uitingen naar publiek
of klanten.
1.3

Voor kleine en grote organisaties

Organisatie kunnen 'klein' zijn in het aantal afdelingen waar persoonsgegevens worden verwerkt en in het
aantal verwerkingen. Misschien is er geen sprake van meerdere afdelingen. Wij herinneren er graag nog even
aan dat 'verwerken van persoonsgegevens' een bijzonder breed begrip is. Je kunt eigenlijk helemaal niets doen
met persoonsgegevens zonder dat er sprake is van een 'verwerking', de informatie tot je nemen is reeds een
3
verwerking . Daar komt bij dat de aard van de gegevensverwerking(en) in een organisatie is in hoge mate
bepalend voor het ambitieniveau dat je ten minste moet nastreven. Hoe vertrouwelijker de gegevens zijn die
een organisatie verwerkt, des te hoger moet het volwassenheidsniveau zijn om er zeker van te zijn dat de
privacybescherming op een passende manier is of kan worden ingevuld en gegarandeerd. Om het weer te
betrekken op de omvang van een organisatie: ook een éénpersoons bedrijf kan dus 'verwerkingsverantwoordelijke' annex verwerker zijn in de zin van de Avg.
Persoonsgegevens verwerkende organisaties kunnen ook omvangrijk zijn, met meerdere afdelingen en onderafdelingen met ieder een veelheid aan gegevensverwerkingen..
Voor álle organisaties die met persoonsgegevens werken geldt dat zij de privacybescherming op orde moeten
krijgen. In het Privacy Volwassenheidsmodel is ernaar gestreefd voor al deze organisaties aan te geven hoe
privacybescherming niet alleen als vereiste moet wordt gezien, maar ook gezien kan worden als kans. En dan
heeft de organisatie omvang onverwachte effecten: waar de stap naar het volgende niveau voor een grote
organisatie een grote stap is, kan dit voor kleine organisaties een betrekkelijk kleine stap zijn doordat de lijnen
tussen afdelingen binnen de organisatie kort zijn of zelfs ontbreken.

3

Avg art. 4 "Definities".
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2

CMMI en ISOMM vertaald naar het Privacy Volwassenheidsmodel

Het voorliggende Privacy Volwassenheidsmodel onderscheidt vijf niveaus. Ze zijn in paragraaf 1.2 al kort
benoemd, hieronder volgt een meer uitgebreide bespreking.
Volwassenheidsmodellen vinden hun oorsprong in het 'Capability Maturity Model' (kort aangeduid als CMM).
Het CMM model vindt weer zijn oorsprong in het aangeven van de volwassenheid bij het ontwikkelen van
software. Er zijn in de loop der tijd meerdere modellen ontwikkeld. In het CMMI-model zijn modellen
4
geïntegreerd tot één model .

Binnen de SIVA methode (ontwikkeld door Wiekram Tewarie) is ook een volwassenheidsmodel beschreven dat
5
wordt aangeduid als 'Information Security Object Maturity level' (ISOMM) . Het voorliggende Privacy
Volwassenheidsmodel heeft gebruik gemaakt van CMMI én ISOMM.
CMMI en ISOMM beschrijven volwassenheidsniveaus. De in CMMI en ISOMM gehanteerde niveaus staan nader
beschreven in Bijlage 1. Nemen we CMMI en ISOMM als referentie voor de niveaus in het Privacyvolwassenheidsmodel, dan komen we voor de verschillende niveaus tot de vereisten per niveau.
De analyse van CMMI en ISOMM is te vinden in Bijlage 2. Deze analyse heeft geleid tot de onderstaande
beschrijvingen van de niveaus waaruit het Privacy volwassenheidsmodel is opgebouwd.
2.1

Niveau 1 – Informeel

Op niveau 1 verzamelt en verwerkt een organisatie persoonsgegevens, waarbij de keuzes per gegevensverwerking op verwerkingsniveau worden gemaakt vanuit persoonlijk perspectief en afhankelijk zijn van de
kennis en kunde van individuele medewerkers. Hierbij ontbreekt het aan formele processen om eisen te stellen
aan de verwerking van persoonsgegevens en worden er informeel keuzes gemaakt over hoe er in een concreet
geval wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de gegevens worden verzameld en (verder)
verwerkt. Dit betekent dat op dit niveau wel vastlegging kan plaatvinden, maar dat er geen sprake is van
vaststelling.
Er is geen managementcyclus, waardoor reactief wordt gereageerd op keuzes en incidenten die zich voordoen.
2.2

Niveau 2 – Beheerst proces

Op niveau 2 verzamelt en verwerkt een organisatie persoonsgegevens, waarbij keuzes worden gemaakt op
basis van operationeel beleid, richtlijnen en werkinstructies dat door de verwerkingsverantwoordelijken wordt
gedeeld en niet meer per gegevensverwerking wordt gepaald.

4
5

https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration#cite_note-Go08-1.
W.N.B. Tewarie, SIVA, Methodiek voor de ontwikkeling van auditreferentiekaders, VU University Press, Amsterdam 2014.
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Op dit niveau zijn het beleid, de richtlijnen en werkinstructies per afdeling vastgelegd, maar sluiten niet
noodzakelijkerwijs aan op de organisatiebrede omgang met persoonsgegevens. Daardoor is de werkwijze op
lokaal afdelingsniveau wel traceerbaar, herhaalbaar en gestandaardiseerd, maar nog niet organisatiebreed. De
organisatie leert slechts op lokaal afdelingsniveau. De verschillende afdelingen kunnen wel van elkaar leren.
Er is wel structurele rapportage over bescherming van gegevens op projectniveau en afdelingsniveau, maar nog
geen structurele rapportage van afdelingsniveau naar het hogere management.
Het kan zijn dat er op organisatieniveau wel beleid is, maar dit wordt door de afdelingen niet altijd gehanteerd.
Op organisatieniveau kan wel privacybeleid zijn vastgelegd, maar niet officieel bekrachtigd en de
controleprocessen om aan dit beleid te voldoen zijn niet organisatiebreed ingericht.
2.3

Niveau 3 – Vastgesteld proces

Op niveau 3 verwerkt een organisatie persoonsgegevens, waarbij keuzes zijn en worden gemaakt op basis van
operationeel beleid, richtlijnen en werkinstructies op organisatieniveau. Het beleid is formeel vastgesteld op
organisatieniveau en daarmee bekrachtigd als beleid voor de gehele organisatie. De vereisten vanuit de
organisatie zijn ook vertaald maar de inrichting van de context, de systemen en de beheerprocessen. De
organisatie leert bedrijfsbreed, omdat er een systematische samenhang bestaat tussen de uitvoerende
onderdelen, beleidsonderdelen en controleonderdelen op zowel afdelingsniveau als bedrijfsniveau. Er is
structurele evaluatie van en rapportage over de rechtmatige gegevensverwerking (en beveiliging van
persoonsgegevens) naar het hogere management, wat tot aanpassing van het organisatiebrede beleid kan
leiden. Er bestaat sturing op de naleving van het beleid, richtlijnen en (werk)instructies. In tegenstelling tot
niveau 2 wordt de sturing afgestemd met de bestuurder. De bestuurder is betrokken bij de handhaving van het
beleid en de uitvoering, waarbij gerapporteerd wordt ondersteund door controlemiddelen en informatie. Dit
leidt tot een lerend proces op zowel afdelingsniveau als op organisatieniveau.
2.4

Niveau 4 – Voorspelbaar proces

Op niveau 4 verzamelt en verwerkt een organisatie persoonsgegevens, waarbij gestuurd wordt op snelheid en
kwaliteit van de interacties. De operationele werkelijkheid wordt voortdurend bewaakt en aangepast om de
organisatiebrede beleidsdoelen te behalen. Het lerend vermogen in de uitvoerende en specifiek beleidsmatige
laag is op niveau 4 tot een maximum voorspelbaar.
Het management van de organisatie heeft op ieder gewenst moment inzicht in de stand van zaken omtrent de
bescherming van persoonsgegevens in de gegevensverwerkingen en kan die vergelijken met die van de
branche. Dit maakt transparantie naar buiten toe mogelijk en de prestatie van de organisatie zichtbaar en
meetbaar.
2.5

Niveau 5 – Geoptimaliseerd

Op niveau 5 is er een sterk en expliciet (traceerbaar) verband tussen externe eisen, beveiligingsdoelstellingen,
algemeen beleid, specifiek beleid en uitvoering. Aan alle keuzes ligt een uitgebreide, nauwkeurige analyse ten
grondslag. Dit resulteert in de mogelijkheid om de organisatie dynamisch aan te passen op basis van praktische
ervaringen en prognoses van buiten de eigen organisatie. De operationele werkelijkheid en effectiviteit van
beleid worden voortdurend bewaakt. Externe ontwikkelingen, zoals veranderende wet- en regelgeving of
maatschappelijke factoren, kunnen snel en soepel worden vertaald naar nieuw specifiek beleid en uitvoering.
Bovendien is de organisatie in staat om vooraf prognoses af te geven over kosten en reactiesnelheid. Daardoor
zijn weloverwogen keuzes en trefzekere uitkomsten mogelijk. De bewaking en rapportage naar het hogere
management is mede gebaseerd op de relatie tussen externe factoren en intern het algemeen beleid, specifiek
beleid en de uitvoering. De prestatie-indicatoren zijn eenvoudig traceerbaar en vergelijkbaar met andere
organisaties. Het lerend vermogen is op alle lagen tot een maximum geoptimaliseerd, door de verregaande
geautomatiseerde feedbacklussen op alle lagen.
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Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel
3

Het Beleidsdomein

3.1

B.01 Privacybeleid

B.01 Privacybeleid

Privacy criterium

De organisatie heeft privacybeleid en procedures ontwikkeld en vastgesteld waarin is
vastgelegd op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en invulling wordt
gegeven aan de wettelijke beginselen.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd
2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• Op verwerkingsniveau wordt informeel bepaald hoe om te gaan met
persoonsgegevens.
• Het beleid op organisatieniveau is slechts op hoofdlijnen beschikbaar;
- Afhankelijk van de afdeling is de Avg geconcretiseerd.
- Richtlijnen zijn gebaseerd op het beleid op organisatieniveau, maar er bestaat
interpretatievrijheid.
• Beleidsbeslissingen over de omgang met persoonsgegevens worden op
afdelingsniveau op een eenduidige wijze genomen.
- Sturing en controle vindt op afdelingsniveau plaats.
• Het beleid en de procedures zijn op organisatieniveau eenduidig vastgelegd en
formeel vastgesteld en gebruikt door alle afdelingen.
- Op organisatieniveau is de Avg geconcretiseerd.
- Het beleid en de procedures in de afdelingen zijn in lijn met het beleid op
organisatieniveau.
• Beleidsbeslissingen over de omgang met persoonsgegevens worden op
organisatieniveau op een formele wijze genomen.
- De juistheid van een beleidsbeslissing wordt organisatiebreed in een
procedure bewaakt.
• Ontwikkelingen in relevante wet- en regelgeving en Gedragscodes worden actief
door de organisatie gevolgd, zodat de impact op het beleid voorafgaand aan de
vaststelling ervan bekend is.
• De kwaliteit (zoals actualiteit en bruikbaarheid) van het beleid en het
beleidsproces is meetbaar en inzichtelijk op ieder niveau.
• Het hoogste management stuurt zelf (bij) op de kwaliteit van het beleid en de
beleidsprocessen.
• Het privacybeleid is aantoonbaar in lijn met het beleid op strategisch niveau.
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Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel
3.2

B.02 Organieke Inbedding

B.02 Organieke Inbedding

Privacy criterium

De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden, de benodigde middelen en de
rapportagelijnen zijn door de organisatie vastgelegd en vastgesteld.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• De verdeling van TBV is op verwerkingsniveau informeel afgesproken.
- Afhankelijk van de professionaliteit van de betrokkenen zijn de onderlinge
verwachtingen duidelijk.
• De benodigde middelen worden informeel per situatie bepaald.
• De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is op
afdelingsniveau vastgelegd.
- Elke afdeling heeft een matrix opgesteld met daarin de verdeling van de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
- De onderlinge relaties zijn vastgelegd.
• De benodigde middelen zijn tijdig bepaald en tijdig beschikbaar.
• De rapportagelijnen binnen de afdeling zijn vastgelegd.
• De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is
organisatiebreed vastgelegd en formeel vastgesteld.
- Organisatiebreed is er een matrix met daarin de verdeling van de taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
- Organisatiebreed zijn de onderlinge relaties vastgelegd en formeel vastgesteld.
• De planning van de benodigde middelen is meegenomen in de planningscyclus van
de organisatie.
- De benodigde middelen zijn gebaseerd op het privacybeleid.
• De rapportagelijnen binnen de afdeling en de organisatie zijn vastgelegd en
formeel vastgesteld.
• Ontwikkelingen buiten de eigen organisatie, inclusief de relevante wet- en
regelgeving en de Gedragscodes die gelden voor de gehele branche, worden actief
door de organisatie gevolgd, zodat de impact op de inrichting van de organisatie
direct kan worden verwerkt.
• Het hoogste management stuurt zelf (bij) op de effectiviteit en efficiëntie van de
organieke inbedding.
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Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel
3.3

B.03 Risicomanagement, Privacy by Design en de GEB

B.03 Risicomanagement, Privacy by Design en de GEB

Privacy criterium

De verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor het beoordelen van de privacyrisico's, het treffen van passende maatregelen en het kunnen aantonen van het
passend zijn van deze maatregelen.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• Afhankelijk van de keuze van de verwerkingsverantwoordelijke is Privacy by
Design (PbD) toegepast en worden er gegevensbeschermingseffectbeoordelingen
(GEB's) uitgevoerd.
• Er is slechts tot op het niveau van de verwerkingsverantwoordelijken een beeld
van de privacyrisico's.
• De keuze om maatregelen te nemen is afhankelijk van de
verwerkingsverantwoordelijke.
• Door elke verwerkingsverantwoordelijke is Privacy by Design (PbD) toegepast en
worden er gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB's) uitgevoerd en
worden de resultaten vastgelegd.
• Er is door de verwerkingsverantwoordelijken een compleet beeld van de
privacyrisico's vastgelegd.
• Risicomanagement is vastgelegd als eenduidig cyclisch proces:
- De te nemen maatregelen worden planmatig opgepakt.
• Er is een tot standaard verheven risicomanagementaanpak vastgesteld:
- De standaard geldt organisatiebreed.
- PbD en de GEB maken onderdeel uit van een formeel vastgestelde
risicomanagement aanpak.
• Er is (rekening houdend met het need-to- know principe) organisatiebreed een
actueel en compleet beeld van de privacyrisico's:
- De rapportage is gestandaardiseerd, waardoor integratie van de rapportages
eenvoudig kunnen worden geïntegreerd tot één beeld.
- De risico's worden formeel vastgesteld.
• Risicomanagement is een vastgelegd en formeel vastgesteld cyclisch proces:
- Het proces wordt organisatiebreed toegepast.
- De plannen met de te nemen maatregelen worden formeel vastgesteld.
• Er is er een compleet en actueel beeld van het effect van de privacyrisico's op de
bedrijfsvoering.
• De omvang van de privacyrisico's is bekend en wordt actief teruggedrongen.
• Naast risicoreductie en risicomitigatie, worden ook de resultaten van de GEB
gebruikt om de gehele organisatie (beter) bewust te maken van het belang van
privacymanagement.
• Het hoogste management is op de hoogte van het effect van de risico's op de
bedrijfsvoering en stuurt desgewenst bij.
• Rapportages over (het terugdringen) van de privacyrisico's en de genomen
maatregelen worden meegenomen in de externe uitingen.
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Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel
4

Uitvoeringsdomein

4.1

U.01 Doelbinding gegevensverwerking

U.01 Doelbinding gegevensverwerking

Privacy criterium

De verwerkingsverantwoordelijke heeft van alle verzamelingen en
verwerkingen van persoonsgegevens tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk
omschreven:
 de doeleinden, en:
 de rechtvaardigingsgronden voor:
a. de verdere verwerking op grond van de verenigbaarheid met de
oorspronkelijke gerechtvaardigde doeleinden;
b. de geautomatiseerde besluitvorming;
c. bijzondere persoonsgegevens;
d. de persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en
strafbare feiten;
e. het nationaal identificerend nummer;
f. de persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk of historisch
onderzoek met een statistisch oogmerk en archivering in het
algemeen belang.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

• Het bepalen en omschrijven van de doeleinden en de rechtvaardigingsgronden van een verwerking vindt informeel plaats.
- Hoe en wanneer dit gebeurt (dus wel of niet vóórdat de verzameling,
(verdere) verwerking, profilering of doorgifte van persoonsgegevens
plaats vindt) is afhankelijk van de verwerkingsverantwoordelijke.
• Het bepalen en omschrijven van de doeleinden en de rechtvaardigingsgronden van een verwerking vindt op afdelingsniveau op een eenduidige
manier plaats.
- Dit gebeurt voor alle verzamelingen, (verdere) verwerkingen,
profileringen en doorgiften.
- De keuze hoe dit gebeurt vindt op afdelingsniveau op een eenduidige
manier plaats. Hierbij geschiedt de bewaking op afdelingsniveau.
- Dit vindt tijdig plaats, dus voorafgaand aan de verzameling, (verdere)
verwerking, profilering of doorgifte van persoonsgegevens.
• Het bepalen en omschrijven van de doeleinden en de rechtvaardigingsgronden van een verwerking vindt organisatiebreed op een eenduidige
formele manier plaats.
- Dit gebeurt voor alle verzamelingen, (verdere) verwerkingen,
profileringen en doorgiften.
- De keuze hoe dit gebeurt vindt organisatiebreed op een eenduidige
manier plaats. Hierbij geschiedt de bewaking organisatiebreed .
- Dit vindt tijdig plaats (dus vóórdat de verzameling, (verdere)
verwerking, profilering of doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt
is) voor al deze verwerkingen.
• De bewaking geschiedt organisatiebreed.
• Ten behoeve van het bepalen van de rechtvaardigheidsgronden en de
duurzaamheid ervan wordt gekeken hoe zij zich verhouden tot de rechtvaardigheidsgronden die gelden voor de gehele branche.
- De ontwikkelingen van de in de branche gehanteerde rechtvaardigingsgronden worden gevolgd.
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Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel
U.01 Doelbinding gegevensverwerking

5. Geoptimaliseerd
proces

4.2

•

Het hoogste management is op de hoogte van de doeleinden en de
gehanteerde rechtvaardigingsgronden en stuurt op het juist hanteren
ervan.

U.02 Register van verwerkingsactiviteiten

U.02 Register van verwerkingsactiviteiten

Privacy criterium

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker hebben hun gegevens over
de gegevensverwerkingen in een register vastgelegd, daarbij biedt het register
een actueel en samenhangend beeld van de gegevensverwerkingen, processen
en technische systemen die betrokken zijn bij het verzamelen, verwerken en
doorgeven van persoonsgegevens.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• Afhankelijk van de deskundigheid van de verwerkingsverantwoordelijke
wordt de informatie over (persoons-)gegevens en verwerkingen (zoals type
gegevens, doeleinden en bron van de gegevens en systemen, processen en
de organisatie) vastgelegd.
- Er is beperkt inzicht in de samenhang tussen de gegevens,
verwerkingen, processen, organisatie en technische systemen.
• Elke afdeling heeft een eenduidig en compleet beeld, doordat de
informatie over de (persoons-)gegevens en de verwerkingen (zoals type
gegevens, doeleinden en bron van de gegevens en de systemen, processen
en de organisatie) zijn vastgelegd.
- Er is inzicht in de samenhang tussen gegevens, verwerkingen,
processen, organisatie en technische systemen.
• De organisatie heeft een eenduidig en compleet beeld, doordat de
informatie over de (persoons-)gegevens en de verwerkingen (zoals type
gegevens, doeleinden en bron van de gegevens en de systemen, processen
en de organisatie) zijn vastgelegd en formeel vastgesteld.
- Er is een inzicht in de complete samenhang tussen de gegevens,
verwerkingen, processen, organisatie en technische systemen.
- Het overzicht is organisatiebreed.
- Er is op alle niveaus inzicht in de samenhang tussen de gegevens en de
organisatie, processen, verwerkingen en technische systemen.
• De informatie over de (persoons-)gegevens en de verwerkingen worden
meegenomen in de beslissingen om te komen tot veranderingen in de
gegevensverwerking.
- Het register maakt integraal onderdeel uit van de processen om privacy
effectief en efficiënt te borgen in de verwerkingsverwerkingen.
- Het bijhouden van de informatie maakt onderdeel uit van de
organisatiebrede gegevensmanagement- en architectuurprocessen.
• Het hoogste management zet het register in bij de beslissingen om privacy
effectief en efficiënt te borgen in de gegevensstrategie van de organisatie.
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Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel
4.3

U.03 Kwaliteitsmanagement

U.03 Kwaliteitsmanagement

Privacy criterium

De verwerkingsverantwoordelijke heeft kwaliteitsmanagement ingericht ten
behoeve van de bewaking van de juistheid en nauwkeurigheid van
persoonsgegevens. De verwerking is zo ingericht dat de persoonsgegevens
kunnen worden gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen. Indien dit op verzoek
van betrokkene gebeurd wordt deze over de status van de afhandeling
geïnformeerd.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• Afhankelijk van de verwerkingsverantwoordelijke wordt de kwaliteit van
persoonsgegevens bewaakt en is er de mogelijkheid persoonsgegevens te
(laten) corrigeren (rectificeren, vervolledigen, wissen) en over te dragen of
de verwerking te laten staken.
• Afhankelijk van de verwerkingsverantwoordelijke wordt de betrokkene
geïnformeerd over de status van de afhandeling.
• De kwaliteit van persoonsgegevens wordt tot op afdelingsniveau op een
eenduidige wijze bewaakt, inclusief de mogelijkheid persoonsgegevens te
(laten) corrigeren (rectificeren, vervolledigen, wissen), te staken en
overgedragen te krijgen.
- Kwaliteitsmanagement is een integraal onderdeel van de processen op
deze niveaus.
• De betrokkene wordt tot op afdelingsniveau op een eenduidige manier
geïnformeerd over de status van de afhandeling.
• De kwaliteit van persoonsgegevens wordt organisatiebreed op een
eenduidige wijze bewaakt en formeel vastgesteld, inclusief de mogelijkheid
persoonsgegevens te (laten) corrigeren (rectificeren, vervolledigen,
wissen), te staken en overgedragen te krijgen.
- Kwaliteitsmanagement is een integraal onderdeel van de processen op
deze niveaus.
• De betrokkene wordt tot op organisatieniveau op een eenduidige en
formeel vastgestelde manier geïnformeerd over de status van de
afhandeling.
• Kwaliteitsmanagement maakt integraal onderdeel uit van de managementen architectuurprocessen om privacy effectief en efficiënt te borgen in de
gegevensverwerkingen.
- De kwaliteitsmanagement is meegenomen in het ontwerp van de
gegevensverwerking.
• Kwaliteitsmanagement sluit aan op de wijze waarop de branche aan
kwaliteitsmanagement doet en welke nodige maatregelen de branche eist
voor de waarborging van kwaliteit.
• Het hoogste management stuurt op het leveren van klantvriendelijke
diensten door de organisatie, door het inzetten van de mogelijkheden om
persoonsgegevens te (laten) corrigeren en overgedragen krijgen en de
juistheid van persoonsgegevens te bewaken.
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Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel
4.4

U.04 Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens

U.04 Beveiligen van de verwerking van persoonsgegevens

Privacy criterium

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker treffen technische en
organisatorische maatregelen om een verwerking van persoonsgegevens op
een passend niveau te beveiligen.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• Keuzes over de beveiliging van persoonsgegevens worden informeel
gemaakt.
- Informatiebeveiliging is gericht op het beschermen van de ITvoorzieningen (en minder gericht op de bescherming van
persoonsgegevens).
- De keuze voor het maken van een beveiligingsrisicoanalyse is
afhankelijk van de deskundigheid van de verwerkingsverantwoordelijke.
• Er is informatiebeveiligingsplan eenduidig vastgelegd.
• De beveiligingsprocessen zijn vastgelegd.
- De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van
informatiebeveiliging zijn op uitvoering-/afdelingsniveau vastgelegd.
• Keuzes over de beveiliging van persoonsgegevens zijn gebaseerd op
risicoanalyses.
- De verwerkingen worden regelmatig gecontroleerd op kwetsbaarheden
en indien nodig bijgewerkt.
• Bewaking van de effectiviteit van de maatregelen vindt plaats op
uitvoering-/afdelingsniveau.
• Er is informatiebeveiligingsplan organisatiebreed eenduidig vastgelegd en
formeel vastgesteld.
• Bewaking van de effectiviteit van de maatregelen vindt op een formeel
vastgestelde manier plaats op uitvoering-, afdelings- en organisatieniveau.
- Elk persoonsgegeven is constant aantoonbaar adequaat beveiligd.
• De beveiligingsprocessen zijn organisatiebreed vastgelegd en formeel
vastgesteld.
- De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van
informatiebeveiliging zijn op organisatieniveau vastgelegd en formeel
vastgesteld.
• Informatiebeveiliging maakt in de vorm van het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) integraal onderdeel uit van de plan- en control
cyclus van de organisatie.
• De effectiviteit van informatiebeveiliging is middels prestatie-indicatoren
bewaakt en gebruikt om te sturen op uitvoerings-/afdelingsniveau.
• Beveiligingsincidenten worden zo mogelijk voorkomen door het monitoren
van (potentiele) inbreuken op de gegevensverwerking.
- Buiten de eigen organisatie worden ontwikkelingen omtrent de
beschouwing van risico's en passende maatregelen gevolgd en gedeeld.
• Het hoger management is in staat desgewenst bij te sturen, doordat
prestatie-indicatoren en een dashboard worden gehanteerd.
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Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel
4.5

U.05 Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens

U.05 Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens

Privacy criterium

De verwerkingsverantwoordelijke stelt bij elke verzameling van
persoonsgegevens tijdig en op een vastgelegde en vastgestelde wijze
informatie aan de betrokkene beschikbaar, zodat de betrokkene, tenzij een
uitzondering geldt, toestemming kan geven voor de verwerking.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

• De keuze of en wanneer er informatie wordt verstrekt geschiedt op
informele wijze.
• De wijze waarop de betrokkene wordt geïnformeerd is afhankelijk van de
deskundigheid van de verwerkingsverantwoordelijke.
• De keuze of en wanneer er informatie wordt verstrekt geschiedt op een
eenduidige wijze volgens een binnen de afdeling vastgelegd proces.
- De beslissing of een uitzondering op de informatieplicht geldt wordt
eenduidig op afdelingsniveau genomen en vastgelegd.
• De wijze waarop de betrokkene wordt geïnformeerd vindt op een
eenduidige wijze plaats volgens een binnen de afdeling vastgelegd proces.
- Er is op afdelingsniveau beleid vastgelegd waardoor eenduidig vastligt
hoe informatievertrekking plaatsvindt.
•

•

4. Voorspelbaar
proces

•

•
5. Geoptimaliseerd
proces

•

De keuze of en wanneer er informatie wordt verstrekt geschiedt op een
eenduidige wijze volgens een organisatiebreed vastgelegd en formeel
vastgesteld proces.
- De beslissing of een uitzondering op de informatieplicht geldt wordt
eenduidig op organisatieniveau genomen, vastgelegd en formeel
vastgesteld.
De wijze waarop de betrokkene wordt geïnformeerd vindt op een
eenduidige wijze plaats volgens een organisatiebreed vastgelegd en
formeel vastgesteld proces.
- Er is organisatiebreed beleid vastgelegd waardoor ligt eenduidig vast
hoe de informatievertrekking plaatsvindt.
Bij het opstellen van de informatie wordt rekening gehouden met het
gebruik in de branche.
- Ontwikkelingen binnen de branche worden gevolgd en kennis wordt
gedeeld.
De klanttevredenheid wordt gemeten en gebruikt om desgewenst bij te
sturen.
Het informeren van de betrokkenen maakt integraal onderdeel uit van de
organisatiebrede communicatiestrategie voor het informeren van
klanten/betrokkenen over de dienstverlening.
- De verstrekte informatie wordt daarmee consequent en actueel in lijn
gehouden met de doelstellingen van de organisatie.
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4.6

U.06 Bewaren van persoonsgegevens

U.06 Bewaren van persoonsgegevens

Privacy criterium

Door het treffen van de nodige maatregelen hanteert de organisatie voor
persoonsgegevens een bewaartermijn die niet wordt overschreden.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• De bewaartermijnen van persoonsgegevens worden informeel bepaald.
- De bewaartermijnen zijn afhankelijk van de keuze van de
verwerkingsverantwoordelijke.
- Voor slechts een beperkt deel van de verzamelde persoonsgegevens
wordt een bewaartermijn gehanteerd.
• Keuzes hoe en wanneer persoonsgegevens te vernietigen worden
informeel gemaakt.
- De keuze worden gemaakt afhankelijk van de deskundigheid van de
verwerkingsverantwoordelijke.
• Tot op afdelingsniveau is eenduidig vastgelegd hoe de bewaartermijnen te
bepalen.
- Voor alle verzamelde persoonsgegevens wordt een vooraf vastgelegde
bewaartermijn gehanteerd.
• Keuzes hoe en wanneer persoonsgegevens te vernietigen worden tot op
afdelingsniveau vastgelegd en zijn eenduidig en uniform.
• Organisatiebreed is vastgelegd en formeel vastgesteld hoe de
bewaartermijnen te bepalen.
- Voor alle verzamelde persoonsgegevens wordt een formeel vooraf
vastgelegde bewaartermijn gehanteerd.
• Keuzes hoe en wanneer persoonsgegevens te vernietigen worden
organisatiebreed vastgelegd en formeel vastgesteld.
• Organisatiebreed worden de te hanteren bewaartermijnen en de wijze van
vernietigen bewaakt.
• Bij het vastleggen en vaststellen van de bewaartermijnen wordt
aangesloten bij de bewaartermijnen die binnen de branche gelden.
- Ontwikkelingen binnen de branche worden gevolgd.
• Bij het bepalen van de wijze waarop de gegevens worden vernietigd wordt
aangesloten op wat gangbaar is binnen de branche.
- Ontwikkelingen binnen de branche worden gevolgd.
• Het tijdig en gecontroleerd vernietigen van persoonsgegevens is
meegenomen in het ontwerp van de verwerking.
• De bewaartermijnen zijn aantoonbaar in lijn met de privacydoelstellingen
van de organisatie.
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4.7

U.07 Doorgifte persoonsgegevens

U.07 Doorgifte persoonsgegevens

Privacy criterium

Bij doorgifte aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zijn de onderlinge
verantwoordelijkheden duidelijk en bij de doorgifte aan een verwerker zijn er
afdoende garanties.
Bij de doorgifte naar buiten de EU:
• is er een vertegenwoordiger, en:
• is geen sprake van uitzonderingsgronden
en:
• geldt een door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluit, of:
• zijn er passende waarborgen, of:
• geldt een afwijking voor een specifieke situatie.

Niveau

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

Niveau-eisen

• De keuze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan een verwerker vindt informeel plaats.
- Onder welke afspraken en garanties dit gebeurd is afhankelijk van de
professionaliteit van de verwerkingsverantwoordelijke.
• Vastlegging van de doorgifte vindt plaats op informele wijze.
- Hoe dit gebeurt is afhankelijk van de professionaliteit van de
verwerkingsverantwoordelijke.
• Het beleid voor de doorgifte van persoonsgegevens is op afdelingsniveau
opgesteld.
• De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden omtrent de juiste
doorgifte zijn tot op afdelingsniveau vastgelegd en daardoor eenduidig.
• De afspraken en garanties zijn eenduidig en uniform voor alle doorgiften.
• Vastlegging van de doorgifte vindt plaats op afdelingsniveau op een
eenduidige manier voor alle doorgiften.
• Tot op afdelingsniveau is er een overzicht over de doorgiften en
bijbehorende afspraken en garanties.
• De bewaking of de doorgiften blijvend aan de afspraken en garanties
voldoen vindt plaats tot op afdelingsniveau.
• Het beleid voor de doorgifte van persoonsgegevens is op organisatieniveau
opgesteld en formeel vastgesteld.
• De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden omtrent de juiste
doorgifte zijn op organisatieniveau opgesteld en formeel vastgesteld.
• De afspraken en garanties zijn op organisatieniveau vastgesteld en
organisatiebreed eenduidig en uniform voor alle doorgiften.
• Vastlegging van de doorgifte vindt organisatiebreed plaats op een
eenduidige en formeel vastgestelde manier voor alle doorgiften.
- Er is een organisatiebreed overzicht over de doorgiften en bijbehorende
afspraken en garanties.
• De bewaking of de doorgiften blijvend aan de afspraken en garanties
voldoen vindt organisatiebreed plaats.
• Ten behoeve van het bepalen van de effectiviteit van het doorgiftebeleid
en de afspraken en garanties wordt gekeken hoe die zich verhouden tot die
binnen de branche wordt gehanteerd.
- De ontwikkelingen in de branche worden gevolgd.
• Of de doorgiften aan de afspraken en garanties voldoen is meetbaar
gemaakt.
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U.07 Doorgifte persoonsgegevens

5. Geoptimaliseerd
proces

• De organisatie evalueert op periodieke basis of de doorgiften en de
gedeelde gegevens noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering en of de
gehanteerde vereisten adequaat zijn.
• Het doorgiftebeleid en de te maken afspraken en te nemen garanties
maken integraal onderdeel uit van de outsourcingstrategie.
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5

Control- / Beheerdomein

5.1

C.01 Intern Toezicht

C.01 Intern Toezicht

Privacy criterium

Door of namens de verwerkingsverantwoordelijke vindt evaluatie plaats van de
gegevensverwerkingen en is de rechtmatigheid aangetoond.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• Afhankelijk van de deskundigheid van de verwerkingsverantwoordelijken
wordt gecontroleerd of de gegevensverwerkingen rechtmatig zijn, dat wil
zeggen: in overeenstemming met (compliant aan) de wet.
• Er wordt reactief gereageerd op afwijkingen.
• De wijze waarop het toezicht plaatsvindt, is tot op afdelingsniveau
vastgelegd en eenduidig.
• Toezicht is een structureel onderdeel van de processen op afdelingsniveau.
• Toezicht vindt plaats in een cyclisch proces binnen de afdeling.
• Op afdelingsniveau wordt gerapporteerd of de gegevensverwerking
rechtmatig plaatsvindt.
• Organisatiebreed wordt sturing gegeven aan de wijze waarop toezicht
plaatsvindt (eventueel door een FG).
• Toezicht is een structureel onderdeel van de processen op afdelings- en
organisatieniveau.
• Controle vindt plaats in een cyclisch proces binnen de organisatie.
• Organisatiebreed wordt gerapporteerd of de gegevensverwerking rechtmatig plaatsvindt (op organisatieniveau eventueel door een FG).
• Toezicht is een structureel onderdeel van de processen op deze niveaus.
• Toezicht vindt plaats in een cyclisch proces organisatiebreed.
• Op organisatieniveau is één persoon (eventueel een aangestelde FG)
eindverantwoordelijk voor het toezicht en de rapportage en daarop
aanspreekbaar.
• Bij het rapporteren over en het aantonen van de rechtmatigheid wordt
gekeken naar het gebruik in de branche.
• Er is een FG aangesteld.
• Bewaking van de rechtmatigheid maakt integraal onderdeel uit van de
management- en architectuurprocessen.
• De organisatie hanteert richtlijnen om de effectiviteit van het toezicht te
waarborgen.
• Het effectief mogelijk maken van toezicht is meegenomen in het ontwerp
van de gegevensverwerking.
• Het hoogste management stuurt op het inzetten van toezicht als
instrument voor het leveren van klantvriendelijke diensten door de
organisatie.
• De FG heeft door middel van een dashboard een actueel beeld of de
rechtmatigheid van de verwerkingen.
• De mate van compliancy en de ambities daarin wordt meegenomen in
externe uitingen.
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5.2

C.02 Toegang gegevensverwerking voor burgers

C.02 Toegang gegevensverwerking voor burgers

Privacy criterium

De verwerkingsverantwoordelijke biedt de betrokkene informatie over de
verwerking van persoonsgegevens en doet dit tijdig en in een passende vorm,
zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen, tenzij er een specifieke
uitzonderingsgrond geldt.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• Afhankelijk van het verzoek van de betrokkene wordt gekeken of en op
welke wijze informatie wordt gegeven.
- Afhankelijk van degene die het verzoek krijgt, wordt gereageerd op
verzoeken.
- Het verstrekken van informatie wordt handmatig vormgegeven.
- Welke informatie wordt verstrekt wordt op een informele wijze per
verzoek bepaald.
• Volgens een vastgelegd proces wordt tot op afdelingsniveau eenduidig
gereageerd op verzoeken.
• Eenduidig is vastgelegd welke uitzonderingsgronden gelden.
• Het verstrekken van informatie wordt handmatig en tot op afdelingsniveau
op eenduidige manier vormgegeven.
• Over welke informatie moet worden verstrekt is tot op afdelingsniveau
nagedacht.
• Organisatiebreed is vastgelegd en formeel is vastgesteld hoe procesmatig
gereageerd moet worden op verzoeken en is vastgelegd welke
uitzonderingsgronden gelden.
- De mogelijkheid van het bieden van toegang is een structureel
onderdeel van de processen op afdelings- en organisatieniveau.
- De wijze van verstrekken van de informatie geschiedt organisatiebreed.
• Het vaststellen van de uitzonderingsgronden geschiedt formeel volgens een
organisatiebrede procedure.
• Organisatiebreed wordt gerapporteerd over aangevraagde en verleende
toegangen.
- De organisatie hanteert vastgestelde richtlijnen om de efficiëntie van de
toegang te waarborgen.
• Bij het bepalen van de wijze waarop informatie wordt verstrekt, wordt door
een FG rekening gehouden met het gebruik binnen de branche.
• Bewaking van de wijze van toegang maakt integraal onderdeel uit van de
management- en architectuurprocessen.
- De organisatie hanteert richtlijnen om de effectiviteit van de
informatieverstrekking te waarborgen.
- Het effectief mogelijk maken van de informatieverstrekking is
meegenomen in het ontwerp van de gegevensverwerking.
• Het hoogste management stuurt op klantvriendelijke diensten door het
bieden van toegang, waarmee de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen.
• De FG heeft door middel van een dashboard een actueel beeld van de
aangevraagde en verstrekte informatie.
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5.3

C.03 Meldplicht Datalekken

C.03 Meldplicht Datalekken

Privacy criterium

De verwerkingsverantwoordelijke meldt een datalek binnen de daaraan
gestelde termijn aan de AP, documenteert de inbreuk, en informeert de
betrokkene, tenzij hiervoor een uitzondering geldt.

Niveau

Niveau-eisen

1. Informeel
uitgevoerd

2. Beheerst proces

3. Vastgesteld
proces

4. Voorspelbaar
proces

5. Geoptimaliseerd
proces

• De keuze om een datalek al dan niet te melden wordt informeel gemaakt.
• Het onderzoek naar een datalek wordt afhankelijk van de deskundigheid
van de informatiebeveiliger en de verwerkingsverantwoordelijke
vormgegeven.
• Volgens een vastgelegd proces wordt tot op afdelingsniveau eenduidig
gereageerd op datalekken.
- De processen voor de wijze waarop datalekken moeten worden gemeld
zijn vastgelegd, waardoor het melden op een eenduidige manier
plaatsvindt.
- De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn op uitvoering/afdelingsniveau vastgelegd.
• Eenduidig is vastgelegd welke uitzonderingsgronden gelden.
• Er zijn richtlijnen over het voorkomen van datalekken.
• Organisatiebreed is vastgelegd en formeel vastgesteld hoe gereageerd
moet worden op datalekken.
- De processen voor de wijze waarop datalekken moeten worden gemeld
zijn vastgelegd en formeel vastgesteld.
- De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn
organisatiebreed vastgelegd.
• Het vaststellen van de uitzonderingsgronden geschiedt formeel volgens
een organisatiebrede procedure.
• Er zijn formeel vastgestelde richtlijnen over het voorkomen van
datalekken.
• Om te bepalen of er daadwerkelijk een datalek heeft plaatsgevonden en
wat de gevolgen daarvan zijn, wordt een digitaal forensisch onderzoek
uitgevoerd.
• De processen (hoe datalekken moeten worden gemeld) zijn vastgelegd als
integraal onderdeel van het informatiebeveiligingsmanagementsysteem
(ISMS).
• Datalekken worden zo mogelijk voorkomen door het monitoren van
(potentiele) inbreuken op de gegevensverwerking.
• Kennis omtrent de behandeling en preventie van datalekken wordt ook
buiten de eigen organisatie gevolgd en gedeeld.
• De effectiviteit van de behandeling en preventie van datalekken wordt
door middel van prestatie-indicatoren bewaakt en gebruikt om te sturen
op uitvoerings-/afdelingsniveau.
• Het voorkomen en kunnen signaleren van datalekken maakt onderdeel uit
van het ontwerpproces.
• Over de behandeling en preventie van datalekken worden prestatieindicatoren en een dashboard gehanteerd die het hoger management in
staat stellen desgewenst bij te sturen.
• Het hoger management is in staat desgewenst bij te sturen, doordat
prestatie-indicatoren en een dashboard over de behandeling en preventie
van datalekken worden gehanteerd.
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Bijlage 1: De volwassenheidsniveaus CMMI en ISOMM
Volwassenheidsmodellen geven aan op welk niveau een organisatie zich bevindt door te kijken naar hoe
beslissingen worden genomen en hoe de processen daarvoor zijn vormgegeven. Volwassenheidsmodellen
vinden hun oorsprong in het 'Capability Maturity Model' (kort aangeduid als CMM). Het CMM model vindt
weer zijn oorsprong in het aangeven van de volwassenheid bij het ontwikkelen van software. Er zijn in de loop
6
der tijd er meerdere modellen ontwikkeld. In het CMMI-model zijn modellen geïntegreerd tot één model .
Het model onderscheidt vijf niveaus:.

Binnen de SIVA methode (ontwikkeld door Wiekram Tewarie) is ook een volwassenheidsmodel beschreven. Het
model is opgesteld om te dienen als volwassenheidsmodel voor de invulling van de ICT-Beveiligingsrichtlijnen
7
voor Webapplicaties van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en is gebaseerd op CobiT5, ISO/IEC15504, CMMI for Services en SSE-CMM. Het model wordt aangeduid als 'Information Security Object Maturity
8
level' (ISOMM) .
Voor het beschrijven van het Privacy Volwassenheidsmodel is gekeken naar CMMI en ISOMM. Hierna volgt een
korte beschrijving gegeven van de niveaus binnen deze twee modellen.
Niveau 1 – Informeel

Situatie niveau 1 vanuit CMMI
Er is geen sprake van een stabiele omgeving. Zaken worden benaderd vanuit een persoonlijke perspectief en is
afhankelijk van kennis en kunde van individuele medewerkers. Er worden noodzakelijke werkzaamheden
uitgevoerd om werkproducten te produceren. De werkzaamheden zijn zodanig georganiseerd dat specifieke
doelen van het procesgebied worden behaald, maar zijn niet als zodanig georganiseerd dat er sprake is van
adequate beheersing van een werkeenheid. Verbeteringen kunnen verloren gaan door gebrek aan
standaardisatie.
Er zijn onvoldoende middelen voor het beheersen van de werkzaamheden. De juiste fundamenten en/of
management commitment voor verbeteringen zijn niet geheel voorhanden. Succes is afhankelijk van
deskundigheid van de betrokken mensen. Slechtst de deskundigen zijn op de hoogte van de samenhang tussen
elementen die een bepaald gebied een rol spelen (heroïsche acties).

6

https://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration#cite_note-Go08-1.
https://www.ncsc.nl/actueel/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties.html.
8
W.N.B. Tewarie, SIVA, Methodiek voor de ontwikkeling van auditreferentiekaders, VU University Press, Amsterdam 2014. Het proefschrift
waarop deze publicatie is gebaseerd is: Tewari, W.N.B., Model Based Development of Audit Terms of Reference: A Structured Approach to
IT Auditing, Amsterdam 2010, ISBN 978-90-8659-456-6.
7
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Situatie niveau 1 vanuit SIVA
Binnen het SIVA raamwerk bevinden we ons op de uitvoerende laag. Niveau 1 geeft aan dat de uitvoering van
de implementatie van IT objecten plaatsvindt in de context van de uitvoerende laag. Er is wel sprake van
relaties tussen de elementen die zich op dit niveau bevinden, zoals de te hanteren procedures, instructies
(invalshoek: uitgangspunten), proces en taak beschrijvingen van de betrokkenen (invalshoek:
functies/processen), samenhang tussen systemen en configuratiebeschrijvingen (invalshoek: relaties en
afhankelijkheden). De beheerder (of betrokken verantwoordelijke) heeft overzicht van de omgeving waar het IT
object een onderdeel van uitmaakt (invalshoek: organisatiestructuur en architectuur).
De uitvoering van de werkzaamheden vindt echter niet plaats vanuit de management-cyclus dimensies: beleid,
uitvoering en controle. Dit wil zeggen dat de uitvoering van de implementatie van IT objecten weliswaar
plaatsvindt op basis van persoonlijke uitgangspunten van professionals, maar geen formele status heeft vanuit
een afdeling. M.a.w. er ontbreken formele goedgekeurde richtlijnen (specifiek beleid) vanuit een afdeling.
Implementatie en configuratie van IT objecten worden periodiek niet geëvalueerd. Samengevat kan worden
gesteld dat er:
-

geen formele richtlijnen zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden,
beperkte TVB beschrijvingen aanwezig zijn,
Beheerders in de gelegenheid zijn zaken naar eigen inzicht en doelstellingen te regelen,
beperkt inzicht is in configuraties van IT objecten en hoe deze zijn samengesteld
geen sturing en beheersing van de inrichting van IT objecten aanwezig is.

Deze situatie en een verkorte weergave van het kenmerk van deze laag worden in Figuur 1 geïllustreerd. Er is
wel sprake van relaties tussen de gebruikte mechanismen, echter wel op informele basis. De sturing en
beheersing vanuit management ontbreekt vooralsnog.
Algemene
beleidscontext

input

Proces/IT object mechanismen
informeel uitgevoerd

Specifieke
beleidscontext
Uitvoerend
context

output
Proces/ IT object

Level 1
§ Aanwezigheid van
relatie tussen elementen

(geen sturing en geen beheersing)

Specifieke
controlcontext

Algemene
controlcontext

Figuur 1: Betrokken lagen van het SIVA raamwerk bij niveau 1 (verkorte weergave)

Niveau 2 – Beheerst proces

Situatie niveau 2 vanuit CMMI
Niveau 2 wordt betiteld als beheerst (managed). Op dit niveau is er sprake van een stabiele omgeving op
afdelingsniveau. Processen worden uitgevoerd in overeenstemming met uitgevaardigd beleid. De activiteiten
worden uitgevoerd door deskundige functionarissen die adequate middelen beschikbaar hebben om
werkproducten te produceren. Hierbij worden belanghebbenden betrokken. Functionarissen op dit niveau
committeren zich aan locaal beleid om operaties te verbeteren. Afdelingen zijn capabel om aan hun
verplichtingen te voldoen.
De werkproducten en diensten voldoen aan hun gespecificeerde procesbeschrijvingen, standaarden en
procedures, en worden gereviewd en geëvalueerd. De standaarden, procesbeschrijvingen en procedures zijn
verschillend per proces en specifieke projecten.
Doelen worden bereikt op basis van een beheerst proces voor processen en projecten omdat er sprake is van
de cyclus planning, uitvoering en controle.
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Situatie niveau 2 vanuit SIVA
Dit volwassenheidsniveau bevat het element van lerend vermogen dat bestaat uit een feedback-lus tussen
uitvoering, specifiek-beleid en specifieke-controle uit het SIVA raamwerk. De scope ligt op afdelingsniveau.
Er is sprake van relaties tussen de uitvoeringselementen die zich op het uitvoerend niveau bevinden, zoals de
te hanteren richtlijnen, procedures, instructies (kolom: uitgangspunten), proces en taakbeschrijvingen van de
betrokkenen (kolom: functies/processen), samenhang tussen systemen en configuratiebeschrijvingen (kolom:
relaties en afhankelijkheden). De beheerder (of betrokken verantwoordelijke) heeft overzicht van de omgeving
waar het IT object een onderdeel van uitmaakt (kolom: organisatiestructuur en architectuur).
De activiteiten per proces en de implementatie van IT objecten (producten/services) op het uitvoerend niveau
worden verricht in overeenstemming met standaarden en architectuureisen op specifiek beleid-niveau en
beheerst conform richtlijnen op het specifiek control-niveau.
De taakbeschrijvingen van actoren (ontwikkelaars/beheerders) zijn aanwezig en beschikbaar. Beheerders zijn in
staat activiteiten te ontplooien in overeenstemming de te bereiken specifieke doelen. Er zijn relaties tussen de
betrokken actoren uit de domeinen beleid, uitvoer en controle en bestaat inzicht in configuraties van IT
objecten en hoe ze zijn samengesteld. Producten en die
nsten worden geëvalueerd op naleving van beleidseisen. Hierdoor is sprake van continue verbetering op
afdelingsniveau. Deze situatie en verkorte weergave van de kenmerken van deze laag wordt in Figuur 2
geïllustreerd. De toegepaste mechanismen vinden op afdelingsniveau systematisch plaats, omdat er duidelijke
relaties bestaan tussen de elementen uit de doel, functie, gedrag en structuur invalshoeken. Hierbij vindt er
sturing en beheersing vanuit het (lokale) management.
Algemene
beleidscontext

input

output
Proces/ IT object

Level 2
Specifieke
beleidscontext
Uitvoerend
context

Specifieke
controlcontext

§

Relatie tussen domeinen (B,U,C)
binnen locatie/afdeling

§

Relaties tussen elementen
binnen de domeinen (B,U,C)
(de Management cyclus lagen)

§

Scope: afdelingsniveau

Proces/IT object mechanismen op afdelingsniveau systematisch uitgevoerd en beheerst
Proces/IT object op afdeling
niveau gestuurd
Proces/IT object op afdelingsniveau
gemonitord

Algemene
controlcontext

Figuur 2: Betrokken lagen van het SIVA raamwerk bij niveau 2 (verkorte weergave)

Niveau 3 – Vastgesteld proces

Situatie niveau 3 vanuit CMMI
Niveau drie wordt betiteld als gedefinieerd, gestandaardiseerd, 'established of defined'. Op dit niveau is er
sprake corporate aanpak. Hierbij wordt rekening gehouden met externe ontwikkelingen. Een gedefinieerd
proces geeft duidelijk zijn functie, ingangs-/uitgangscriteria (condities), activiteiten, rollen en evaluatie-of
verificatiestappen aan.
Er worden standaardprocessen toegepast om consistentie in de organisatie tot stand te brengen. Specifieke
standaarden, procesbeschrijvingen en procedures voor werkproducten (of een project of dienst) worden
afgeleid vanuit de verzameling standaardprocessen van de organisatie en geschikt gemaakt (toegesneden op)
voor specifieke situaties (project of organisatorische eenheid). Sub-processen zijn gerelateerd aan
hoofdprocessen. Hierdoor worden zaken op een consistenter wijze uitgevoerd.
Beleid en beheerprocessen dragen bij aan het lerend vermogen op zowel afdelings- als corporate niveau.
Hierbij worden doelen bereikt op basis van een beheerst proces omdat er sprake is van de cyclus planning,
uitvoering en control (beheersing).
Het managen van processen vindt meer proactief plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van inzicht in de
onderlinge verbanden tussen de procesactiviteiten en evaluaties van processen, de werkproducten en de
diensten. Werkproducten worden beheerst op zowel afdeling als op organisatie niveau.

© Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming

26

Grip op Privacy
Privacy Volwassenheidsmodel
Situatie niveau 3 vanuit SIVA
Dit volwassenheidsniveau bevat het element van lerend vermogen bestaande uit een dubbele feedbacklus,
zoals weergegeven in Figuur 3 (rechts). De scope ligt op corporate niveau. De dubbele feedbacklus wordt
gevormd door verschillende relaties, zoals:
-

relaties tussen de lagen uitvoering, specifiek-beleid en specifieke-controle en
relatie tussen algemeen-beleid en algemene-control, inclusief een verbinding met externe omgeving
(externe ontwikkelingen).

Er is dus een traceerbaar verband tussen externe eisen, beveiligingsdoelstellingen, algemeen beleid, specifiek
beleid en uitvoering. Verder bestaan er relaties tussen de auditelementen binnen elke laag. Deze relaties
worden verkregen vanuit de vier invalshoeken (kolommen), zoals:
-

uitgangspunten - specifieke standaarden en procedures zijn afgeleid uit organisatie standaarden en
regelgeving,
functies/processen- procesbeschrijvingen voor een IT objecten zijn afgeleid van de verzameling standaardprocessen van de organisatie,
relaties en afhankelijkheden – connecties tussen objecten op basis van technische kenmerken, functionele
en niet-functionele eisen zijn beschreven,
organisatiestructuur en architectuur – samenhang tussen IT objecten zijn strikt beschreven, er is overzicht
van IT landschap.

De relaties tussen auditelementen geven, onder andere, aan dat de activiteiten die per proces en de
implementatie van IT objecten (producten/services) worden verricht op het uitvoerend niveau in overeenstemming zijn met standaarden en architectuur eisen op specifiek beleidsniveau. Het specifieke beleid is op
haar beurt weer overeenstemming is met algemeen-beleid. De activiteiten per proces en de implementatie van
IT objecten worden ook beheerst conform richtlijnen op het specifiek control-niveau en algemene control
richtlijnen. Hierdoor is sprake van continue verbetering op organisatieniveau.
Deze situatie en de verkorte weergave van de kenmerken van deze laag wordt in Figuur 3 geïllustreerd. De
toegepaste mechanismen vinden op zowel afdelings- als op organisatorisch-niveau systematisch plaats.
Enerzijds bestaan er verbanden tussen de lagen onderling, anderzijds bestaan er duidelijke relaties tussen de
elementen uit de doel-, functie-, gedrag- en structuur-invalshoeken. Hierbij vindt er sturing en beheersing
zowel vanuit het locale management als op top-management niveau.
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§

Relatie tussen domeinen

§
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Management cyclus lagen
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§
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controlcontext

output
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Proces/IT object op organisatie niveau
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Proces/IT object systematisch op
afdelingsniveau gemonitord

Figuur 3: Betrokken lagen van het SIVA raamwerk bij niveau 3 (verkorte weergave)

Niveau 4– Voorspelbaar proces

Situatie niveau 4 vanuit CMMI
Niveau vier wordt betiteld als voorspelbaar (predictable), quantitatively controlled, quantitatively managed. De
relaties en samenhang die gelden op laag 3 gelden eveneens voor laag 4. Er is sprake van beheersing op
organisatieniveau. In tegenstelling tot niveau 3 is op niveau 4 sprake van beheersing (voorspellingen) op basis
van toepassing van statistische en kwantitatieve technieken op afdelingsniveau en ten aanzien van
subprocessen en projecten. De organisatie stelt kwantitatieve doelstellingen vast voor kwaliteit,
procesprestaties en projecten. De kwaliteit en procesprestaties worden als criteria bij het managen van
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processen en projecten gebruikt. Kwantitatieve doelstellingen zijn gebaseerd op de behoeften van de klant,
eindgebruikers, organisatie en procesuitvoerders. Kwaliteit en procesprestaties worden uitgedrukt in
statistische termen en worden beheerst gedurende het bestaan van de projecten.
Voor geselecteerde subprocessen worden meetresultaten van procesprestaties verzameld en statistisch
geanalyseerd. Bij de selectie van subprocessen voor analyse doeleinden is het cruciaal om de verbanden tussen
de verschillende subprocessen te begrijpen en inzicht te hebben van de procesprestaties op de te behalen
doelstellingen.
Baselines en modellen (metrieken) kunnen worden gebruikt om de kwaliteit en procesprestaties te monitoren
en de bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken. Een dashbord om de procesprestaties op basis van statistische
en/of kwantitatieve analyses van de metrieken te presenteren. Het dashboard wordt periodiek opgesteld.
Situatie niveau 4 vanuit SIVA
De cyclische beschrijving van de situatie op niveau 3 is gelijk aan die van niveau 4. Er is een traceerbaar verband
tussen externe eisen, beveiligingsdoelstellingen, algemeen beleid, specifiek beleid en uitvoering. Hiermee is er
sprake van beheersing van op zowel organisatie- als op afdelingsniveau niveau. In tegenstelling tot sturing en
beheersing op niveau 3 vindt deze op niveau 4 plaats op basis van kwantitatieve metingen en statistische
analyses.
Voor geselecteerde processen en IT objecten worden performance continu gemeten, resultaten verzameld en
statistisch geanalyseerd ten behoeve van stabiliteitsverbetering. De metingen worden verricht op basis van
specifieke en kwantitatieve technieken (continuous measurements en adjustment).
Het lerend vermogen in de uitvoerende en specifiek-beleid laag is geoptimaliseerd, door de eerste feedback lus
die gevormd wordt een wederzijdse relatie tussen de lagen specifiek-beleid en specifieke-control.
De tweede leercyclus, gevormd door algemeen-beleids- en algemene-control laag, vindt nog niet
geoptimaliseerd plaats, omdat op dit niveau geen kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn. Rapportage worden
vervaardigd op basis van deelrapportages. De samenstelling van deze rapportages worden vooralsnog niet
geautomatiseerd ondersteund.
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Figuur 4: Betrokken lagen van het SIVA raamwerk bij niveau 4 (verkorte weergave)

Niveau 5 – Geoptimaliseerd

Situatie niveau 5 vanuit CMMI
Niveau vijf wordt betiteld als geoptimaliseerd (optimized, continuously improving). Er is sprake van beheersing
op organisatieniveau zoals bij niveau 4. Op niveau 5 is een sprake van excellence beheersing, benchmarking,
innovatie en proces optimalisatie en het gebruik van een (geautomatiseerde) dashbordfunctie. De
bedrijfsprestaties worden via continue metingen in een dashboard gepresenteerd. Dit resulteert in de
mogelijkheid om de organisatie dynamisch aan te passen op basis van praktische ervaringen en prognoses.
Het management houdt zich bezig met de totale prestaties van de organisatie, door gebruik te maken van
verzamelde gegevens van meerdere projecten/processen. Analyse van meetgegevens identificeert
tekortkomingen of gaten in de prestaties. Deze gaten worden gebruikt om procesverbeteringen van de
organisatie in gang te zetten die meetbare verbetering in de prestaties opleveren.
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Een organisatie verbetert doorlopend haar processen gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve inzicht in de
gerealiseerde bedrijfsdoelstellingen en procesprestaties. De effectiviteit van de doorgevoerde
procesverbeteringen worden steeds gemeten met behulp van statistische en kwantitatieve technieken.
Situatie niveau 5 vanuit SIVA
De beschrijving van de situatie op niveau 5 is gelijk aan die van niveau 4. Ook op niveau 5 is er sprake van
kwantitatieve metingen en statistische analyses en ondersteuning door een dashbordfunctie. In tegenstelling
tot niveau 4 wordt op niveau 5 de dasbordfunctie en de samenstelling van rapportages ondersteund door
geautomatiseerde hulpmiddelen, hetgeen de efficiëntie en effectiviteit van de beheersing ten goede komt.
Voor geselecteerde processen en IT objecten worden performance continu gemeten en de resultaten
verzameld, statistisch geanalyseerd en gepresenteerd op het hierboven aangegeven dashbord.
Stuur – en beheersinformatie wordt op organisatie niveau gecreëerd op basis van meetresulaten ten aanzien
van verschillende IT objecten die zich op verschillende lagen bevinden en deze te consolideren middels de
dasbordfunctie.
Het lerend vermogen is op alle lagen tot een maximum geoptimaliseerd, door de verregaande
geautomatiseerde feedback lussen op alle lagen. Deze situatie en de verkorte weergave van de kenmerken van
deze laag wordt in Figuur 5 geïllustreerd.
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Figuur 5 Betrokken lagen van het SIVA raamwerk bij niveau 5 (verkorte weergave)
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Bijlage 2: Analyse van de CMMI en ISOMM
Niveau 1 – Informeel

Op niveau 1 worden de werkzaamheden informeel uitgevoerd; analyse leert dat:
•

•

Er sprake is van een omgeving met stabiele uitgangspunten op individueel niveau:
Zaken worden benaderd vanuit een persoonlijk perspectief en zijn afhankelijk van de kennis en
kunde van individuele medewerkers.
Er is onvoldoende managementcommitment om te sturen met beleid, processen en procedures,
waardoor:
Er geen formele richtlijnen zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden;
Er beperkte beschrijving van de TBV aanwezig is;
Het inzicht in hoe de verwerking is samengesteld, is beperkt tot de individuele medewerkers.
Dit inzicht heeft geen formele status vanuit de afdeling.
Slechts de deskundigen zijn op de hoogte van de samenhang tussen de aspecten die een rol spelen
(heroïsche acties).
Er sprake is van beheersing op het hanteren van de uitgangspunten tot op individueel niveau:
Er is onvoldoende managementcommitment om controle uit te voeren op het hanteren van beleid,
processen en procedures, waardoor:
er geen controle plaatsvindt op de werkzaamheden;
er geen beheersing/evaluatie is van de inrichting van de uitvoering van de diensten;
er geen managementcyclus is voor de dimensies: beleid, uitvoering en controle.
Verbeteringen kunnen verloren gaan door gebrek aan standaardisatie.

Niveau 2 – Beheerst proces

Op niveau 2 vinden de werkzaamheden in herhaalbare en binnen een afdeling beheerste processen plaats. Er
vindt daardoor bewaking plaats of men zich aan de discipline van de voorgeschreven processen houdt. Analyse
van CMMI en ISOMM maakt duidelijke dat op niveau 2:
•

•

Er sprake is van een omgeving met stabiele uitgangspunten op afdelingsniveau:
Zaken worden benaderd in overeenstemming met op afdelingsniveau uitgevaardigd beleid.
Bij de formulering en toepassing van het beleid worden belanghebbenden betrokken.
Er is op afdelingsniveau managementcommitment om te sturen met beleid, processen en
procedures, waardoor op dit niveau:
Formele richtlijnen zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden,
Er zijn tot op afdelingsniveau TVB beschrijvingen aanwezig,
Het inzicht, in hoe de verwerking is samengesteld, is beperkt tot afdelingsniveau. Dit inzicht
heeft binnen de afdeling een formele status.
De afdeling is op de hoogte van de samenhang tussen de aspecten die een rol spelen.
Er sprake is van beheersing op het hanteren van de uitgangspunten tot op afdelingsniveau:
Er is op afdelingsniveau managementcommitment om controle uit te voeren op het hanteren van
beleid, processen en procedures van de afdeling, waardoor er op afdelingsniveau:
controle plaatsvindt op de werkzaamheden;
beheersing/evaluatie is van de inrichting van de uitvoering van de diensten;
een managementcyclus is voor de dimensies: beleid, uitvoering en controle.
Organisatiebrede verbeteringen kunnen verloren gaan door gebrek aan standaardisatie.

Niveau 3 – Vastgesteld proces

Op niveau 3 vinden de werkzaamheden in herhaalbare en beheerste processen plaats, die zijn gebaseerd op
een organisatiebreed formeel vastgestelde werkwijze. Er vindt daardoor op afdelings- en organisatieniveau
bewaking plaats of men zich aan de discipline van de voorgeschreven processen houdt. Analyse van CMMI en
ISOMM leert dat op niveau 3:
•

Er sprake is van een omgeving met stabiele uitgangspunten op afdelings- en organisatieniveau:
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-

•

Bij de formulering en toepassing van het beleid worden belanghebbenden betrokken. Hierbij wordt
rekening gehouden met externe ontwikkelingen.
Zaken worden benaderd in overeenstemming met op organisatieniveau uitgevaardigd beleid.
Specifieke standaarden, procesbeschrijvingen en procedures voor werkproducten (of een project of
dienst) worden afgeleid vanuit de verzameling standaardprocessen van de organisatie en geschikt
gemaakt (toegesneden op) voor specifieke situaties (project of organisatorische eenheid).
Subprocessen zijn gerelateerd aan hoofdprocessen. Hierdoor worden zaken op een consistenter
wijze uitgevoerd.
Er is op organisatieniveau managementcommitment om te sturen met beleid, processen en
procedures, waardoor op dit niveau:
Formele richtlijnen zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden,
Er tot op organisatieniveau TBV beschrijvingen aanwezig zijn,
Het inzicht, in hoe de verwerking is samengesteld, is tot organisatieniveau beschikbaar. Dit inzicht
heeft binnen de afdeling en op organisatieniveau een formele status.
Er sprake is van beheersing op het hanteren van de uitgangspunten tot op afdelings- en organisatieniveau:
Er is op organisatieniveau managementcommitment om controle uit te voeren op het hanteren van
beleid, processen en procedures van de afdeling, waardoor er op organisatieniveau :
controle plaatsvindt op de werkzaamheden;
beheersing/evaluatie is van de inrichting van de uitvoering van de diensten;
een managementcyclus is voor de dimensies: beleid, uitvoering en controle.
Er worden standaardprocessen toegepast om consistentie in de organisatie tot stand te brengen,
hierdoor gaan organisatiebrede verbeteringen niet verloren en vindt managen van processen meer
proactief plaats.

Niveau 4 – Voorspelbaar proces

Op niveau 4 vinden de werkzaamheden plaats terwijl de performance van de processen wordt gemeten door
het verzamelen van gedetailleerde gegevens over de processen en hun kwaliteit. Analyse van CMMI en ISOMM
levert op dat op niveau 4 in aanvulling op niveau 3:
•

•

Er een traceerbaar verband is tussen externe eisen, beveiligingsdoelstellingen, algemeen beleid, specifiek
beleid en uitvoering. Hiermee is sprake van beheersing op zowel organisatie- als op afdelingsniveau
niveau.
De beheersing in aanvulling op niveau 3 gebaseerd is op voorspellingen op grond van statistische en
kwantitatieve analyses van gedetailleerde procesgegevens. Daartoe:
Zijn kwantitatieve doelstellingen formeel vastgesteld voor kwaliteit, procesprestaties en projecten;
Zijn de kwantitatieve doelstellingen gebaseerd op de behoeften van de klant, eindgebruikers,
organisatie en procesuitvoerders;
Worden de kwaliteit en de procesprestaties uitgedrukt in statistische termen;
Worden meetresultaten van procesprestaties verzameld en statistisch geanalyseerd;
Worden de kwaliteit en de procesprestaties gebruikt als criteria bij het managen van processen en
projecten.

Niveau 5 – Geoptimaliseerd

Op niveau 5 vinden de werkzaamheden plaats, waarbij de performance van de organisatie wordt gemeten door
het verzamelen van gedetailleerde gegevens over de processen en hun kwaliteit, waardoor de werking van de
organisatie wordt geoptimaliseerd.
Analyse van CMMI en ISOMM levert op dat op niveau 5 in aanvulling op niveau 4:
•
•
•

Er sprake is van excellence beheersing, benchmarking, innovatie en proces optimalisatie.
De procesprestaties in een (geautomatiseerd) dashboard worden gepresenteerd via continue metingen.
Het management zich bezig houdt met de totale prestaties van de organisatie, door gebruik te maken van
verzamelde gegevens van meerdere projecten/processen.
Analyse van meetgegevens identificeert tekortkomingen of gaten in de prestaties.
Tekortkomingen worden gebruikt om procesverbeteringen van de organisatie in gang te zetten die
meetbare verbetering in de prestaties opleveren.
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•
•

De organisatie dynamisch kan worden aangepast op basis van praktische ervaringen en prognoses en
inzicht in de gerealiseerde bedrijfsdoelstellingen en procesprestaties.
Het lerend vermogen op alle lagen tot een maximum is geoptimaliseerd:
De effectiviteit van de doorgevoerde procesverbeteringen wordt steeds gemeten met behulp van
statistische en kwantitatieve technieken.
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