PRIVACY SELF ASSESSMENT (PRISA)

Neem jezelf de maat, stel jezelf een doel en zie wat je nog te doen staat.
Korter kunnen we de werking van het Self Assessment instrument van CIP niet verwoorden.
Dit selfassessment tool (PriSa) is bedoeld om als managementinstrument te gebruiken. Managers vullen het in, al
of niet met hun afdeling, en hanteren de uitkomsten als gespreksonderwerp, waarbij desgewenst nog een
integrale groepsinvulling wordt gemaakt.
Je kunt een doelniveau bepalen; het tool geeft dan direct aan wat je nog moet doen om dat doel te behalen. Je
kunt dit periodiek herhalen om de voortgang te meten.
Geïnteresseerd? Je kunt PriSa downloaden vanaf onze publieke site onder 'Producten' in de rubriek
'Gegevensbescherming'. Je vindt er ook een toelichting voor gebruik. Het is zeer aan te bevelen die te lezen
voordat je de PriSa invult.
Overigens is heel deze rubriek de moeite waard om eens doorheen te scrollen als je op zoek bent naar informatie
en instrumenten op het terrein van privacy.
De workshop optie.
PriSa is gebaseerd op de 13 criteria van de Privacy Baseline, de CIP-handreiking voor verantwoord privacy
management. Invullen resulteert onmiddellijk in adviezen op maat per criterium en een totaalbeeld.
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. Bedenk dat het niet zozeer gaat om een 'privacyrapportcijfer', maar om te ontdekken hoe volwassen de organisatie omgaat met privacy, gespiegeld aan de 13
criteria - en daarmee aan de privacywetgeving.
De PriSa is allereerst individueel in te vullen en bijvoorbeeld periodiek te herhalen: je gebruikt 'm dan vooral als
instrument voor het meten van progressie in de organisatie op het gebied van privacy. Maar de werkelijke
waarde van PriSa is vaak het awarenesseffect dat je ermee kunt bereiken op de organisatie wanneer de invulling
groepsgewijs gebeurt, bijvoorbeeld per afdeling.
Groepsgewijze bespreking van de gebundelde individuele PriSA's blijkt een geweldige awarenessbooster te zijn.
CIP biedt begeleiding aan bij workshops waarin individuele invullingen zijn geconsolideerd in één overzicht,
waarmee de groep vervolgens aan de gang gaat. De workshop levert een gezamenlijk gedeeld beeld op van de
privacyvolwassenheid van de organisatie - zoals die wordt ervaren. Vaak is het verbluffend hoezeer aanvankelijk
de individuele beoordelingen, door allerlei factoren, uiteen kunnen lopen.
In de workshop bespreken de deelnemers elkaars scores, leren ze van elkaar, overtuigen elkaar van hun gelijk en
voegen ze ter plekke commentaar toe aan wat na de workhop door CIP tot een herziene adviesrapportage wordt
gemaakt. Wanneer dit ook nog eens periodiek wordt herhaald, kan het mes aan vele kanten snijden.
Meer informatie over de mogelijkheden van de workshop-optie? Vraag erom via het contactformulier van onze
website: https://www.cip-overheid.nl/contact.
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