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Aan de slag 
met regie op 
gegevens
De overheid verzamelt en gebruikt voor al haar taken veel 
persoonlijke gegevens van burgers. Ze zorgt dat die gegevens 
kloppen en actueel zijn, veilig worden opgeslagen, en efficiënt 
worden gebruikt, maar alleen waar dat mag. Iedereen moet 
daarop kunnen vertrouwen. 

Nu al hebben Nederlanders daarom het recht om in te zien 
welke gegevens de overheid van hen heeft en waarvoor die 
worden gebruikt. Ook hebben ze het recht om basisgegevens 
die de overheid al heeft, zoals geboortedatum, woonadres 
of inkomen, niet zonder goede reden opnieuw door te geven 
aan de overheid. Hierin zijn de afgelopen jaren flinke stappen 
gezet. Een voorbeeld is de Belastingdienst, die bij de aangifte 
zoveel mogelijk gegevens vooraf invult en aangeeft van welke 
organisatie die informatie afkomstig is. Een ander voorbeeld is 
MijnOverheid, waar een burger (bijna) al zijn basisgegevens op 
één plek kan inzien. 

Nederland hoort hiermee bij de koplopers. Maar het kan en 
moet beter. 

We zorgen daarom dat burgers hun persoonlijke gegevens niet 
alleen kunnen inzien, maar ook steeds vaker kunnen zien waar-
voor deze worden gebruikt, en steeds makkelijker de weg vin-
den als ze een of meerdere gegevens willen laten veranderen. 
Je moet data niet alleen kunnen laten wijzigen, maar de gevol-
gen van foute informatie moeten ook sneller worden hersteld. 
We doen daarvoor een proef met een speciaal team voor het 
oplossen van problemen die meerdere overheidsorganisaties 
raken, en daardoor nu vaak te lang duren. Dit zijn stapsgewijze, 
continue verbeteringen, aanvullend op wat nu al moet en kan.

Maar regie op gegevens betekent niet alleen dat iemand zijn 
eigen data moet kunnen inzien en veranderen, en dat hij moet 
kunnen weigeren om informatie op te geven als de overheid 
die al heeft. Regie op gegevens betekent ook dat iemand ge-
gevens die de overheid over hem heeft ook zélf moet kunnen 
gebruiken. Dat betekent dat Nederlanders hun eigen gegevens, 
zoals adres, leeftijd of inkomen digitaal kunnen delen met or-
ganisaties buiten de overheid, zoals een zorgverlener, woning
corporatie of schuldhulpverlener. Omdat die gegevens digitaal 
en betrouwbaar zijn, kan die informatie hun dienstverlening 
beter, sneller en persoonlijker maken. Ook voorkom je onnodige 
papieren rompslomp.

Het delen van gegevens met organisaties buiten de overheid is 
een nieuwe ontwikkeling. Ook hierin loopt Nederland voorop. 
Inmiddels zijn er meerdere initiatieven, sommige nog in de  
onderzoeksfase en andere klaar voor breed gebruik. De doel-
groep en werkwijze van deze initiatieven is zeer divers. We 
gaan het delen van gegevens actief stimuleren.

Het delen van informatie biedt nieuwe kansen, maar brengt 
ook nieuwe risico’s. Wie zijn gegevens deelt kan niet altijd over-
zien wat er daarna met die data gebeurt. We stellen daarom 
spelregels op voor organisaties waarmee de burger zijn gege-
vens deelt. Deze spelregels leggen we vast in de Wet digitale 
overheid.

Tot slot: iedereen moet kunnen meedoen, ook wie minder digi-
taal vaardig is. Dat geldt ook voor regie op de eigen gegevens. 
Daarom brengen we bij alle plannen in kaart wat daarvoor 
nodig is.

drs. R.W. Knops
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties.

Deze tekst is ontleend aan de begeleidende brief bij de Visiebrief Regie op Gegevens die op 11 juli 2019  naar de Tweede Kamer is gestuurd.  

De volledige brief en de Visiebrief zijn HIER te lezen.

Deel!
Zelf je gegevens beheren en bewaren. Zelf bepalen welke gegevens je deelt.  
En wanneer, hoe lang en met wie je dat doet. Dat is waar het programma Regie op 
Gegevens, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, aan werkt, onder 
het motto: ‘Zelf gegevens delen, veilig en betrouwbaar!’. 
 
Samen met publieke, private en maatschappelijke partijen ontdekt het programma 
hoe het vrije verkeer van persoonlijke gegevens optimaal kan plaatsvinden, en wat  
er nodig is om met vertrouwen aan het digitale verkeer deel te kunnen en te willen 
nemen. Regie over je eigen gegevens, of het nu gaat om het wijzigen van een zorg-
verzekering, het afsluiten van een hypotheek of het regelen van aangepast vervoer.

Er is over ‘regie op gegevens’ veel om met elkaar te bespreken. Variërend van  
bestuurders met ambities, tot de Europese visie op mensen en hun gegevens. En van 
het werken aan een kader tot praktijkbeproevingen met concrete toepassingen. 

In dit magazine ‘Deel!’ komen deze verschillende invalshoeken bij elkaar. In een reeks 
artikelen leest u welke ambities, ontwikkelingen en initiatieven er zijn op het gebied 
van het hebben van regie op je gegevens.

Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze 
kenniscommunity: rog.pleio.nl 

Giulietta Marani & Sanne Giesen
Programmamanagement Regie op Gegevens

mailto:regieopgegevens%40ictu.nl?subject=
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/07/11/kamerbrief-visie-regie-op-gegevens
http://rog.pleio.nl
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Om je leven, werk of bedrijf te organiseren is het handig als je persoon-
lijke gegevens kunt gebruiken, terwijl je tegelijkertijd weet dat belang
rijke waarden als veiligheid en privacy goed geregeld zijn. Om dit  
mogelijk te maken zijn heldere afspraken nodig over wanneer, hoe en 
voor wie gegevens beschikbaar zijn. Gebruikers, gegevenshouders en  
dienstenaanbieders kunnen dan allen met vertrouwen meedoen aan 
het uitwisselen van gegevens, over de grenzen van publiek en privaat 
heen. Hieraan werkt het programma Regie op Gegevens (RoG).

Zelf gegevens delen, veilig en betrouwbaar Hiervoor gebruik je digitale gegevens

Dáárom  
regie op 
gegevens

Een van de speerpunten van het kabinet RutteIII is om 
mensen meer regie op hun gegevens te geven. Door  
inzage in die gegevens, door inzage in het gebruik 
daarvan, door de mogelijkheid van correctie, en door 

deze te kunnen delen met derden. Een ambitie die ook terug-
komt in de kabinetsbrede Nederlandse Digitaliseringsstrategie 
en de agenda NL DIGIbeter voor de overheid, zoals deze  
beiden in de zomer van 2018 gepresenteerd zijn. In juli 2019 

zijn van zowel de Digitaliseringsstrategie als NL DIGIbeter  
geactualiseerde versies verschenen. Regie op je gegevens heb-
ben is in beiden een belangrijke component. Het programma 
Regie op Gegevens levert een bijdrage aan het realiseren van 
deze ambitie van het kabinet en focust daarbij specifiek op het 
onderdeel gegevensdeling tussen het publieke en het (semi)
private domein onder regie van de mens zelf.                              F
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2.0
https://www.digitaleoverheid.nl/nl-digibeter-2019/
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Drempelloos digitaal
Regelmatig hebben mensen persoonlijke gegevens nodig om 
dingen te regelen. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een 
paspoort of vergunning, maar ook bij ‘life events’ als het kopen 
van een huis, als je gaat studeren (in het buitenland), bij een 
scheiding, geboorte of als een dierbare overlijdt. Of bij hulp-
situaties, zoals schuldhulpverlening. In de meeste van deze 
gevallen moeten er gegevens worden uitgewisseld tussen ver-
schillende publieke én private partijen. 
Het gebruiken van gegevens gebeurt al heel lang door kopieën 
of scans te verstrekken van gegevens die mensen al hebben 
(denk aan de bekende ‘multomap’), of door gewenste gege-
vens op te vragen bij een instantie en zelf door te geven (zoals 
een uittreksel). In de meeste gevallen kan zo’n gegeven nog 
niet drempelloos digitaal worden doorgezet, terwijl dat in po-
tentie veel tijd en moeite zou kunnen schelen.
Los van de individuele behoefte van mensen om eenvoudiger 
hun persoonlijke gegevens te kunnen gebruiken, heeft de over-
heid er ook in het algemeen belang bij om het vrije verkeer van 
persoonlijke gegevens goed te regelen, op een manier die het 
vertrouwen van mensen in de samenleving (en de overheid) 
vergroot en beschermt. Als mensen regie op hun gegevens 
hebben, dan kun je de (dienstverlening in de) digitale samen
leving verbeteren, meer efficiency realiseren en de administra-
tieve lastendruk verlagen.

De agenda gaat over het borgen van publieke waarden van de
samenleving en over hoe het contact van de overheid met burgers en
ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker kan. In vijf stappen
wordt toegelicht hoe de overheid de digitale toekomst voor ogen ziet.
> Ga naar digitaleoverheid.nl/NLDIGIbeter

We investeren 
in innovatie

Toegankelijk,  
begrijpelijk  
en voor íedereen

Beschermen van  
grond rechten en  
publieke waarden

Onze dienstverlening 
maken we  
persoonlijker

Klaar voor de 
toekomst!

Kansen en uitdagingen in de digitale samenleving  

NL DIGIbeter 
 Agenda Digitale Overheid

• Innovatiebudget
• Experimenteren
• Meer ruimte voor kleine marktpartijen

bij aanbestedingen
• Faciliteren permanent bèta
• Bevordering kennis en kunde

• Recht op digitale dienstverlening
• Regie op gegevens
• Recht om verkeerd ingevulde 

gegevens te corrigeren
• Iedereen moet kunnen meedoen
• Informatie en dienstverlening

begrijpelijk en toegankelijk

• Digitale identi�catiemiddelen en 
machtigen

• Open data Open source so�ware
• Open standaarden

• Debat, onderzoek en methoden
• Data en algortimen
• Toekomstbestendige wetgeving

• Levensgebeurtenissen centraal
• Modernisering overheidsportalen
• Standaardisatie
• Zorgen voor veilige informatie en

dienstverlening
• MijnOverheid voor Ondernemers

• Eenmaal per jaar actualiseren
van de agenda

• Sturing van programma’s herbezien
• Actieve samenwerking opzoeken

met de omgeving

• De overheid wordt slimmer, toegankelijker, persoonlijker
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‘De mens centraal’ is het uitgangspunt van waaruit steevast 
gewerkt wordt. In haar online kenniscommunity bouwt het 
programma Regie op Gegevens aan een netwerk van mensen 
die  ook offline  met elkaar verbonden zijn, samenwerken en 
samenkomen om kennis te delen, nieuwe kennis te ontwikkelen 
en om van elkaar te leren.  

Over wat voor gegevens gaat  
‘regie op gegevens’?
Regie hebben op je gegevens kan over allerlei verschillende  
gegevens gaan. Denk aan gegevens uit de basisregistraties 
van de overheid, gezondheidsgegevens, persoonlijke gegevens 
van jou of jouw onderneming of gegevens van private orga-
nisaties. Denk ook aan data over telecommunicatie, verkeer, 
financiën of gegevens die zijn gecreëerd door het internet of 
jouw wifigebruik. Of bijvoorbeeld gegevens die jouw auto ge-
nereert, van Internet of Things systemen (IoT) of ‘wearables’ 
die jij gebruikt.

Door dit magazine heen vind je verschillende voorbeelden van 
situaties waar je mee te maken kunt krijgen in je leven en waar 
regie hebben op je gegevens de zaken makkelijker zou maken. 
Om 'regie op gegevens' mogelijk te maken moeten we het heb-
ben over wetten, regels, procedures, architectuur en techniek. 
Maar, uiteindelijk gaat het om mensen en hun levens. Het kun-
nen delen van gegevens is daarbij een 'middel' om het digitaal 
regelen van zaken makkelijker, veiliger en betrouwbaarder te 
maken.

Meer informatie
RoG op DigitaleOverheid.nl
RoG-community
RoG op Twitter
RoG op Kennisbank Openbaar Bestuur

 
ALS IK ‘REGIE’ HEB OVER MIJN  
GEGEVENS, WAT KAN IK DAN?

Jouw gegevens zelf kunnen inzien, wijzigen, verwijderen en/of delen:  
dat vatten we samen met de term ‘regie op je gegevens hebben’. 

Wat je mag met gegevens hangt af van wat de wet daarover zegt.  
Je kunt immers niet altijd zomaar informatie aanmaken, aanpassen  
of schrappen. Ook kun je de verwerking van persoonsgegevens  
niet altijd beïnvloeden. Anders zou je politieonderzoeken of  
belastingcontroles kunnen beïnvloeden. Hiervoor bestaan  
wettelijke kaders en grondslagen. 

Regie op gegevens gaat er als principe vanuit dat je waar dat  
mogelijk is zelf je privacy kunt beheren of je gegevens kunt  
gebruiken, bijvoorbeeld door te delen met een andere  
organisatie.
Dit principe wordt ook uitgelegd in een kort animatiefilmpje. 

Vertrouwens-infrastructuur
Op dit moment ontstaan er verschillende afspra-
kenstelsels om burgers en bedrijven te ondersteu-
nen bij het voeren van regie op hun gegevens. 
Deze ontwikkeling wordt vooral sectoraal gezien, 
op een specifiek thema of voor een specifieke toe-
passing. Voorbeelden hiervan zijn MedMij (VWS)  
EduMij (OCW), Mobility-as-a-Service/MaaS 
(IenW) en de vernieuwingen in het gegevens-
landschap bij SZW of voor MKB-ers vanuit EZK.
Uiteindelijk is het wenselijk dat er sprake is van 
interoperabiliteit tussen verschillende stelsels, 
en van breed gedragen randvoorwaarden en 
afspraken, zodat er vertrouwen is in het delen en 
ontvangen van gegevens. Gezamenlijke, nietvrij-
blijvende kaders moeten zorgen voor een ade-
quate juridische basis, heldere eisen ten aanzien 
van privacy en veiligheid, een voldoende mate 
van uniformiteit in de gebruikersbeleving en inter-
operabiliteit tussen de stelsels en implementaties 
onderling. Dit alles levert dan een zogenaamde 
‘vertrouwensinfrastructuur’ voor gegevensuit-
wisseling op. 

 
Signaleren en agenderen 
Het programma Regie op Gegevens werkt, in 
opdracht van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, ter ondersteuning 
van deze ontwikkeling aan een normenkader voor 
de uitwisseling van gegevens, wat zal bijdragen 
aan het gewenste vertrouwen. Dit normenkader, 
ook wel een Uniforme Set van Eisen (USvE) ge-
noemd, bevat een aantal minimumeisen en werkt 
als een soort ‘meetlat’ voor afsprakenstelsels en 
toepassingen. Denk aan eisen op het gebied van 
veiligheid en privacy. Een eerste voorstudie naar 
deze basisafspraken is inmiddels gereed. (zie ook 
pagina 16)
Verder signaleert, analyseert en agendeert het 
programma ontwikkelingen, knelpunten en moge-
lijkheden rondom het thema ‘regie op gegevens’. 
Ook verbindt het publieke, private en maatschap-
pelijke partijen, die werken aan maatschappelijke 
vraagstukken of innovaties waarbij het hebben 
van ‘regie op gegevens’ een rol speelt. ➔

LEES 
HIER DE 

GEACTUALISEERDE 
VERSIE

http://www.rog.pleio.nl
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/rog-regie-op-gegevens/
http://rog.pleio.nl
https://twitter.com/regieopgegevens
https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/regie-op-gegevens/
https://vimeo.com/323780592
https://www.medmij.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/06/25/mobilty-as-a-service---regionale-pilots
https://www.vngrealisatie.nl/producten/toekomst-gegevensuitwisseling-werk-en-inkomen-twi-op-weg-naar-inzage-inzicht-en
https://www.vngrealisatie.nl/producten/toekomst-gegevensuitwisseling-werk-en-inkomen-twi-op-weg-naar-inzage-inzicht-en
https://www.nederlanddigitaal.nl/actueel/nieuws/2019/05/17/vorming-datadeelcoalitie-gestart-met-ondertekening-intentieverklaring
Link: https://rog.pleio.nl/file/download/57899614/ICTU%20ROG%20Rapport%20Kader%20voor%20RoG.pdf 
https://www.digitaleoverheid.nl/nl-digibeter-2019/
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Hoe kan het hebben van regie op 

hun gegevens patiënten helpen? 
Dianda Veldman, directeur van 
Patiëntenfederatie Nederland en 
Erik Gerritsen, secretaris 
generaal van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
zien allerlei mogelijkheden. 
Daarom werken ze samen aan 
MedMij, het afsprakenstelsel  
voor de zorg. 

‘De patiënt  als CEO     
        van zijn eigen   
        gezondheid’
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Het ministerie van VWS en het Informatieberaad Zorg 
willen het mogelijk maken dat iedereen die dat wil kan 
beschikken over zijn persoonlijke gezondheidsgegevens 
in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Om dat te be-
reiken zijn zij het programma MedMij gestart. Dat moet 
ervoor zorgen dat gezondheidsgegevens probleemloos en 
veilig kunnen worden uitgewisseld en dat gebruikers deze 
gegevens veilig kunnen inzien, bijhouden en delen met an-
deren. Ook zorgt MedMij ervoor dat de privacy van zowel 
de zorggebruiker als de zorgverlener gewaarborgd is. 
 

Hoe ziet ‘de patiënt centraal’ er volgens u uit? 
 

ERIK GERRITSEN: “We komen uit een situatie waarin de patiënt 
beschouwd werd als een object van zorg. Door de verschil-
lende zorgverleners werd hij aan elkaar ‘doorgegeven’ zoals 
je een zoutvaatje aan tafel doorgeeft. Maar langzamerhand 
zijn we aan het leren om de zorg rondom de patiënt te orga-
niseren. Met een netwerk waar de patiënt meer regie over 
krijgt. Met als uiteindelijke doel dat de patiënt CEO wordt van 
zijn eigen gezondheid.”
DIANDA VELDMAN: “Er is overduidelijk een emancipatiebewe-
ging van de patiënt gaande. Patiënten zitten steeds vaker aan 
de knoppen en krijgen steeds meer inzicht in hun persoonlijke 
gegevens. Dat biedt kansen om – binnen de mogelijkheden 
 regie te voeren op je eigen gezondheid. De komst van Per-
soonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) (zie kader) zal dat 
proces versterken en de patiënt nog meer emanciperen.”   

Jullie werken gezamenlijk aan MedMij,  
een afsprakenstelsel voor de zorg.  
Wat is de kracht van dit concept?

VELDMAN: “MedMij is niet een enkele oplossing, maar inder-
daad een zogeheten ‘afsprakenstelsel’. Dat is een gezamen-
lijke set van afspraken over hoe je patiënten in staat kunt 
stellen om hun informatie te verzamelen, bekijken en delen. 
Het voordeel van deze benadering is dat het geen ‘one size 
fits all’ is, maar dat er verschillende oplossingen tegelijkertijd 
mogelijk zijn, aangeboden door verschillende aanbieders. En 
terecht. Want heb jij een gezin met jonge kinderen, dan heb 
jij behoefte aan een andere PGO dan wanneer je ziek bent. 
Meer PGO’s doet recht aan de diversiteit van patiënten.  
Tegelijkertijd moet er wel iets zijn wat hen  

vermijdbare medicijnfouten. Enkel en alleen  
omdat het totaalbeeld ontbreekt. Door samen 
te werken, op basis van gezamenlijke afspra-
ken, kun je daar iets aan doen.”

Hoe gaat MedMij handen en voeten 
krijgen in de praktijk?

GERRITSEN: “We zitten nu in een fase waarin 
de ICTsystemen van de zorgaanbieders ‘Med-
Mijproof’ worden gemaakt. Dat wil dus zeggen 
dat ze gaan aansluiten bij de gezamenlijke af-
spraken die we in MedMij met elkaar gemaakt 
hebben.  
Ook is er een subsidieregeling waarmee leve-
ranciers in staat worden gesteld hun PGO ge-
schikt te maken, conform de MedMijafspraken. 
Tenslotte komen we met een subsidie regeling 
op basis waarvan gebruikers gratis gebruik 
kunnen maken van een PGO die ‘MedMijproof 
is. Zo gaan we het uiteindelijk in de praktijk 
werkbaar maken.”

VELDMAN: “Qua toepassing voorzie ik dat een PGO de start-
plek wordt van je gezondheid. Een soort assistenthuisarts. 
Met alle basisgegevens, maar ook aangevuld met gegevens 
van de sportschool, of de psycholoog met wie je handig kunt 
beeldbellen. Maatwerk dus.”
 
 

Wat ziet u als de grootste uitdagingen  
om dit te realiseren? 

VELDMAN: “Om dit te laten werken moeten zorginstellingen  
en zorgaanbieders in staat zijn om gegevens uit te wisselen. 
Zij hebben nu allemaal hun eigen patiëntendossiers.  
De systemen om die te kunnen delen moeten op tijd klaar 
zijn. Wat dat betreft ben ik blij met de ‘Kerstbrief’ van minis-
ter Bruins, waarin hij concrete stappen aankondigde om elek-
tronische informatieuitwisseling te versnellen. Digitaal moet 
het nieuwe normaal worden.”                                                     F       

‘Per dag belanden er in dit 
land nog 75 mensen in het 
ziekenhuis door vermijd
bare medicijn fouten.’ 
Erik Gerritsen

verbindt, een gemeenschappelijke basis die 
vertrouwen geeft. Dat gaat MedMij zijn.”
GERRITSEN: “MedMij gaat regelen dat systemen 
aan de zorgaanbiederskant en aan de PGO-
kant met elkaar kunnen praten, zodat gegevens 
kunnen gaan stromen. Met de patiënt in de 
drivers seat. Ook zit wat mij betreft de kracht 
‘m in het feit dat de patiënt straks iets te kiezen 
heeft. Dus niet een landelijk eenduidig systeem, 
maar een persoonlijke gezondheidsomgeving 
die past bij je eigen wensen en voorkeuren.”

Waarom is dit nodig?
 

GERRITSEN: “Op dit moment is alle informatie 
over jou, als patiënt , nog te versnipperd. Als 
je één ziekte hebt, gaat het goed. Maar als er 
sprake is van een combinatie van ziektes dan 
wordt het spannend. Per dag belanden er in dit 
land nog 75 mensen in het ziekenhuis door  

‘De digitale wereld kan 
juist helpen om ingewik
kelde materie beter  
inzichtelijk te maken.’ 
Dianda Veldman

 

WAT IS EEN PGO? 

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is een app of 
een website voor (zorg)consumenten, bedoeld om gezond-
heidsgegevens te verzamelen, te beheren en te delen. Met dit 
online hulpmiddel is het voor gebruikers mogelijk om grip te 
houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot 
medicatie, onderzoeksuitslagen en inentingen. 
In dit filmpje vertelt Bettina Bakker waarom zij graag meer 
regie op haar gezondheidsgegevens zou willen.

KERSTBRIEF

Door gebrekkige elektronische gegevensuitwisseling in 
de zorg worden vermijdbare fouten gemaakt, moeten 
mensen steeds weer opnieuw hun verhaal vertellen, 
moeten zorgverleners gegevens steeds opnieuw intypen 
ten koste van de tijd voor patiënten en worden onder-
zoeken onnodig herhaald.
In de zogenaamde ‘Kerstbrief’ van 20 december 2018 
spreekt Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en 
Sport de ambitie uit dat de gegevensuitwisseling in de 
zorg in Nederland in rap tempo volledig digitaliseert 
waardoor ook patiënten al hun eigen gegevens digitaal 
kunnen inzien en beheren. “Daarom ga ik in concrete 
stappen elektronische gegevensuitwisseling overeen-
komstig de bijpassende informatiestandaarden wettelijk 
verplicht stellen. Ook ga ik ervoor zorgen dat alle partij-
en hun rol pakken en resultaat boeken”, aldus Bruins in 
zijn brief. Daarbij is het zijn overtuiging dat dit een geza-
menlijke verantwoordelijkheid is. Van het parlement, het  
ministerie van VWS, het zorgveld en de leveranciers.
Lees hier de volledige Kamerbrief van minister Bruins.

http://www.medmij.nl
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
https://vimeo.com/294129773
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg
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GERRITSEN: “De zorg is een complex speelveld 
waar niemand de baas is en je iedereen nodig 
hebt om iets voor elkaar te krijgen. Dat vraagt 
veel trekkracht om tot een informatiestelsel 
te komen dat voldoende draagvlak heeft. Het 
motto daarbij is wat mij betreft: vrijwillig maar 
niet vrijblijvend.  
Een uitdaging die daar nog bij komt, is de com-
plexiteit van de materie. Voor veel zorgverleners 
is ICT een ver van mijn bed show. Wij jagen aan 
door partijen van elkaar te laten leren en door 
koplopers in het zonnetje te zetten.”     
                         

Dit onderwerp raakt vele partijen. In 
een groot en complex veld, met veel 
private partijen. Hoe stuur je daarop?

VELDMAN: “Ik maak als voorzitter deel uit van de 
Stuurgroep MedMij. Stapje voor stapje komen 
we tot een afsprakenstelsel en bouwen we 
aan een infrastructuur die het mogelijk maakt 
dat zorgverleners hun informatie naar PGO’s 
schieten. Daarnaast maken we afspraken in het 
Informatieberaad, met vertegenwoordigers van 
de grote zorgkoepels. Samen werken we aan 
een gemeenschappelijke agenda en daar hou-
den we elkaar ook aan.”
GERRITSEN: “Wat wij doen is partijen motiveren 
om zich te scharen achter een gezamenlijke 
doelstelling, vertaald naar resultaten. Daar 
spreken we elkaar vervolgens ook op aan. Met 
de ‘Kerstbrief’ van minister Bruins als stok ach-
ter de deur.”

Wanneer gaan mensen hier iets van 
merken? 

VELDMAN: “Dit jaar is er een eerste pilot, maar 
die zal nog heel beperkt zijn. Ik voorzie echter 
wel dat iedereen binnen vier jaar een eigen PGO 

heeft. Het proces kwam als een diesel op gang. Maar de trein 
is nu goed op stoom.” 
GERRITSEN: “Met de ervaringen van de pilot gaan we finetu-
nen, en volgend jaar kunnen mensen uit steeds meer Med-
Mijproof PGO’s gaan kiezen. Die zullen zeker nog niet met 
alles gevuld worden, maar we moeten ergens beginnen.”
 

Hoe kijken jullie naar de groep mensen die geen 
regie kunnen of willen nemen op hun gegevens, 
oftewel naar digitale inclusie?

VELDMAN: “Veel mensen die niet digitaal vaardig zijn begrij-
pen momenteel vaak ook niet goed wat de dokter hen vertelt. 
De digitale wereld kan juist hen helpen om ingewikkelde ma-
terie beter inzichtelijk te maken. Met handige apps die je bij-
voorbeeld een signaal kunnen geven als een bepaalde waar-
de te hoog is. Binnen het tradi tionele zorgstelsel wordt er van 
een patient verwacht dat hij zelf het initiatief neemt om naar 
de dokter te gaan. Een PGO kan monitoren, actief helpen en 
ondersteunen. Dat moet dan uiteraard wel goed gebeuren.” 
GERRITSEN: “Het aanleggen en onderhouden van het medisch 
dossier blijft gewoon een verantwoordelijkheid van de zorg-
verlener. Als je daar niets mee kunt of wilt, is en blijft het de 
zorgverlener die je informeert, voorlicht en adviseert. Daar-
naast hebben we in het kabinet middelen vrijgemaakt voor 
een programma digitale vaardigheden. Want iedereen die 
wat minder digivaardig is moet wel de kans krijgen om mee 
te gaan in deze beweging.”                                                        T

 

HIER ZOU IK MEER REGIE 
OP MIJN GEGEVENS WILLEN

Dianda Veldman: “Ik heb jaren terug een spiraaltje ge-
kregen. Die blijven maar zes jaar goed. Ik heb, toen ik dat 
hoorde, de nodige moeite moeten doen om te achterhalen 
wanneer ik dat spiraaltje gekregen had. Het zou handig 
zijn als dat soort onduidelijkheden straks verleden tijd is.”

Erik Gerritsen: “Ik heb met mijn moeder meegemaakt 
hoe belangrijk een juiste overdracht van medische ge-
gevens is. Zij kreeg in het ziekenhuis een stand waarbij 
er op informatiegebied een vermijdbare fout werd ge-
maakt. Het was aan toeval te danken dat het uitein-
delijk goed is afgelopen.” 

‘Patiënten zitten steeds 
vaker aan de knoppen en 
krijgen steeds meer inzicht 
in hun persoonlijke  
gegevens.’  Dianda Veldman

Brenda wil verhuizen naar een sociale huurwoning. De woningcorporatie vraagt of 
Brenda een inkomensverklaring kan overleggen om te controleren of zij voor een soci-
ale huurwoning in aanmerking komt. Brenda moet deze verklaring eerst zelf opvragen 
bij de Belastingdienst en deze vervolgens weer op papier of per pdf verstrekken aan de 
woningcorporatie. Bovendien staan op zo'n inkomensverklaring ook allerlei gegevens 
die helemaal niet relevant zijn voor die inkomenstoets. Het zou voor Brenda makkelijker 
zijn en het zou haar privacy beschermen als zij toestemming kan geven om digitaal 
de specifieke gevalideerde gegevens te delen of dit zelf rechtstreeks kan doen. Ook zou 
ze op een vergelijkbare wijze haar adreswijziging in de basisadministratie eenvoudig 
digitaal kunnen delen met organisaties en instanties die voor haar belangrijk zijn.  
Zo kan Brenda zich richten op het inpakken van haar spullen voor de verhuizing.

Verhuizen

Zelf gegevens delen. 
Veilig en betrouwbaar.

Dit is een van de voorbeelden  
ter illustratie van hoe regie op  
je gegevens kan helpen bij het 
regelen van zaken in je leven. 
Meer voorbeelden lezen of zelf 
voorbeelden aandragen? 
Kom meedoen in onze  
community op rog.pleio.nl.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/12/21/minister-bruno-bruins-“wettelijke-basis-voor-digitale-gegevensuitwisseling-verbetert-patientveiligheid”
http://rog.pleio.nl


16 DEEL - DÁÁROM REGIE OP GEGEVENS 17

Om regie op gegevens voor inwoners en ondernemers mo-
gelijk te maken zijn gezamenlijke richtinggevende afspraken 
en randvoorwaarden cruciaal. Dat stelt Dewi Delhoofen, 
programmamanager digitale transformatie bij de gemeente 
Eindhoven. Zij ervaart dat bij de ontwikkeling van MyApp, een 
mobiele applicatie die op dit moment in ontwikkeling is. 

‘Afspraken over 
uitwisseling  
essentieel’

Met MyApp kunnen inwoners en ondernemers straks zelf 
allerlei zaken inzien en regelen op het gebied van werk, in-
komen en zorg. Een ontwikkeling die weliswaar gestart is op 
initiatief van de gemeente Eindhoven, maar nooit van Eind-
hoven alléen kan zijn, stelt Delhoofen. “Het gaat er immers 
om dat de inwoner en zijn gegevens in de applicatie cen-
traal staan. En die inwoner heeft nu eenmaal met veel meer 
partijen van doen, vaak zelfs met ketens van partijen. Denk 
bijvoorbeeld aan banken of verzekeringsbedrijven. Daarom 
smeden we voor de ontwikkeling van MyApp een coalitie van 
publieke en private partijen, met inwoners, ondernemers en 
onderwijsinstellingen. Om zo op termijn tot een app te komen 
die geschikt is voor de hele BV Nederland.”

Kleine stappen
Dat is een forse ambitie, geeft Delhoofen meteen aan. “Het 
idee achter MyApp is heel groot. En daar zijn dus noodzakelij-
kerwijs heel veel grote partijen bij betrokken. Als je dat in één 
keer goed wilt doen, dan gaat dat natuurlijk niet lukken. Dus 
hebben we met elkaar gezegd: op inhoud zijn we het eens en 
hebben we een gezamenlijke visie. Vervolgens gaan we klei-
ne stappen maken. Dan komen we uiteraard allerlei simpele 
en ingewikkelde problemen tegen die we onderweg moeten 
tackelen. Maar zo gaan we wel vooruit.”                               F

VOORSTUDIE GEREED
‘Kader voor regie op gegevens 0.1’: dat is de titel van een voorstudie als 
opmaat naar een landelijk kader voor ‘regie op gegevens’. De studie be-
vat een aantal bouwstenen en principes op hoofdlijnen, en is een ‘denk-
kader’ om tot een verdere inhoudelijke ontwikkeling te komen.  

Met de inzet van verschillende publieke en private partijen heeft het 
programma Regie op Gegevens de voorstudie uitgevoerd. De studie is 
het resultaat van een scrum- en werksessie, een designathon, een mas-
terclass en een toetsingsbijeenkomst voor het eerste concept 0.1.

Met elkaar hebben de deelnemers aan dit traject drie hoofdprincipes, 
vier inrichtingsprincipes en vier bouwstenen gedefinieerd die samen een 
kader voor regie op gegevens moeten vormen (zie infographic).  

De voorstudie heeft de status van een ‘denkkader’. De volgende stap is 
concreet invulling geven aan de genoemde bouwstenen. Deze verdere 
uitwerking zal dit jaar plaatsvinden, waarbij (opnieuw) nadrukkelijk 
input wordt gevraagd van stakeholders uit de publieke en private sector. 

Kader voor regie op gegevens Vertrouwensinfrastructuur

Juridisch Technisch

Functioneel Organisatorisch
en operationeel
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Inrichtingsprincipes

A B C
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INCLUSIVITEIT 
Mensen met persoonlijke veschillen in  

mogelijkheden, omstandigheden en culturen 
nemen vrijelijk deel aan het (digitale)  

maatschappelijke leven.

MENS 
CENTRAAL

Personen krijgen meer grip op het leven 
door regie op eigen persoonlijke gegevens.

Vertrouwen
Afsprakenstelsels, en 
implementaties van regie 
op gegevens vergroten 
het vertrouwen.

Data-minimalisatie
Uitwisselen van persoonlijke 
gegevens, die passend zijn bij 
de behoefte van de persoon en 
de vraag van de afnemer.

Interoperabiliteit
Koppelbaarheid borgen 

tussen de diensten en 
gegevens van betrokken 
personen, aanbieders en 

afnemers.

Transparantie
Personen, aanbieders en 

afnemers zijn open en 
eerlijk over hun intenties 

en gedrag in regie over 
gegevens.

 

DIGITALE 
AUTONOMIE 

Personen verstevigen hun positie door 
vergroting van inzicht in – en invloed op 
– persoonlijk gegevensverkeer.
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INRICHTINGS PRINCIPES
BOUWSTENEN

HOOFDPRINCIPES

De aanbieder verstrekt de gegevens.  
het initiatief ligt bij de persoon om gegevens 
naar gelieve door te zenden naar afnemers.

De aanbieder verstrekt de gegevens 
direct aan de afnemer, met goedkeuring 
van de persoon.

AfnemerPersoonAanbieder

Verkeer van gegevens

Afnemer

Persoon

AanbiederAfnemerPersoonAanbieder

Verkeer van gegevens

Afnemer

Persoon

AanbiederAfnemerPersoonAanbieder

Verkeer van gegevens

Afnemer

Persoon

Aanbieder



Naar een route kader voor regie op gegevens

Voorstudie regie op gegevens 0.1 een denkkader

Mens 
centraal

Digitale 
autonomie

Inclusiviteit

Hoofdprincipes

Hoofdprincipes

Lessons 
learned

Bouwstenen

Inrichtingsprincipes

Motivatie
en ambitie

Motivatie
Zelf je gegevens 
delen, veilig en 
betrouwbaar.

Ambitie
Het kabinet wil mensen meer 
regie op hun gegevens geven. 
Deze ambitie komt terug in de 
kabinetsbrede Nederlandse 
Digitaliseringsstrategie 
en de agenda NL DIGIbeter.

Als eerste stap in deze ontwikkeling heeft het programma 
met de inzet van verschillende publieke en private partijen 
een naar een kader voor regie op gegevens om 
hergebruik van gegevens mogelijk te maken uitgevoerd.

Komen tot een 
gedragen kader
Op basis van de voorstudie, samen 
met de stakeholders uit de publieke 
en private sector werken aan een 
gedragen kader.

Leren in 
uitvoering
Naast de ontwikkeling van 
het kader, stimuleert het 
programma ook initiatieven 
in de praktijk via simulaties, 
hackathons, MKBA’s en 
pilots om verder te komen 
met regie op gegevens. Om 
zo te leren van de mogelijk- 
heden en direct ook het 
kader te beproeven in de 
praktijk.

GEDRAGEN 
KADER

Gezamenlijk schrijven aan een kader

SimulatiesHackathonPilotsMKBA’s

Juridisch Functioneel/technisch Organisatorisch/governance

 
NL DIGI beter 

Agenda Digitale Overheid

 

.
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HO E NU VERDER?
 
De voorstudie naar een kader voor regie op gegevens is de afgelopen 
tijd verder uitgewerkt richting een concept-Kader. Volg de voortgang op 
rog.pleio.nl. Een aantal schrijfgroepen gaan daar gezamenlijk mee aan 
de slag, met als doel om via een aantal sessies te komen tot een breed 
gedragen kader voor regie op gegevens. Daarnaast stimuleert het pro-
gramma Regie op Gegevens ook de praktische toepassing van initiatieven 
en oplossingen via simulaties, hackathons en pilots. Om zo te leren van de 
mogelijkheden en direct ook het kader te beproeven in de praktijk.

Kader essentieel
Nieuwe beleidsvisies, wetten en initiatieven,  
zoals de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 
‘Nederland Digitaal’, de Agenda Digitale Over-
heid ‘NL DIGIbeter’, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG, in het Engels 
GDPR) en het VNGinitiatief ‘Common Ground’ 
hebben de ontwikkelaars van MyApp geïnspi-
reerd om alvast een aantal basisprincipes met 
elkaar af te spreken. Zo moet MyApp bijvoor-
beeld betrouwbaar zijn, open en transparant, 
met interoperabiliteit als standaard, waarbij 
de gebruiker in de lead is in wat hij deelt met 
wie. “Maar daarmee zijn we er nog niet”, stelt 
Delhoofen. “Essentieel is dat we een richtingge-
vend kader hebben, met heldere afspraken en 
randvoorwaarden. Met daarin de bouwstenen 
die nodig zijn om tot een passende integrale 
vertrouwensinfrastructuur te komen die het 
delen van gegevens altijd en overal mogelijk 
maakt. Op zo’n kader, ontwikkeld door het 
programma Regie op Gegevens, onder de vlag 
van het ministerie van BZK, zitten we nu echt 
te wachten. Zodat we weten dat de ontwik-
kelingen die we in gang zetten te bestendigen 
zijn. Maar ook om te voorkomen dat er straks 
op verschillende plekken allerlei nuttige stelsels 
ontwikkeld zijn, die niet in staat zijn om infor-
matie met elkaar uit te wisselen.”
Neem bijvoorbeeld de BRPapplicaties (Basis-
registratie Personen) die vanuit de Common 
Groundbeweging op verschillende plekken in 
het land ontwikkeld worden. Delhoofen: “Inmid-
dels zijn dat er al een stuk of vijf. Gelukkig komt 
daar nu sturing op. Standaarden maken het 
namelijk mogelijk dat iedere nieuwe BRPaan-
sluiting interoperabel wordt, en dat we straks 
niet ruim 300 verschillende systemen naast 
elkaar hebben.”

Go ede basis
Inmiddels heeft het programma Regie op Ge-
gevens een voorstudie gedaan naar zo’n kader 
voor ‘regie op gegevens’, met daarin een aantal 
hoofd- en inrichtingsprincipes en een viertal na-
der uit te werken bouwstenen (zie kadertekst). 
Die studie legt volgens Delhoofen ‘een goede 
basis’ om op voort te bouwen. “Waarbij meteen 
aangetekend moet worden dat we juridisch en 
technisch nog heel veel werk te doen hebben 
om deze principes en bouwstenen verder te 

verfijnen. En ook in onze manier van werken moeten we aan 
de bak. Bedenk alleen maar dat gemeenten nog niet dusda-
nig georganiseerd zijn dat burgers er altijd terecht kunnen om 
zaken te doen.” Integrale dienstverlening vraagt om verbin-
dingen met allerlei andere partijen. “En dat is een manier van 
samenwerken die we nog niet gewend zijn in overheidsland.”
Juist om die noodzakelijke cultuuromslag te versnellen kan 
een goed kader met overkoepelende randvoorwaarden en 
principes heel behulpzaam zijn, denkt Delhoofen. “Door het 
steeds met elkaar te hebben over de principes en uitgangs-
punten die daarin staan kan je namelijk stap voor stap gaan 
concretiseren, op een manier waarvan je zeker weet dat je op 
de juiste weg zit.”

Nieuwe fase
MyApp is inmiddels toe aan een nieuwe fase in de ontwik-
keling. Delhoofen: “Het prototype is klaar. Nu gaan we van 
prototype naar productieomgeving. Dat betekent dat we voor 
één gemeente één klantvraag in productie zetten. Daarna 
gaan we dat, lerende van wat we onderweg tegenkomen, 
gaandeweg uitbouwen.”
Belangrijk is nu om de coalitie te formaliseren die met de 
ontwikkeling van MyApp aan de slag gaat, denkt Delhoofen. 
“Met helderheid over de rollen en verantwoordelijkheden van 
elke partner. En met een ontwikkelagenda waar iedereen zich 
aan committeert. En laten we daarbij vooral ook niet verge-
ten om de burger aan de voorkant consequent mee te nemen. 
Want alleen dan weten we zeker dat we iets ontwikkelen dat 
echt goed is.”                                                   T

‘Het prototype is klaar.  
Nu gaan we van prototype 
naar productieomgeving’

voorstudie

http://rog.pleio.nl
https://rog.pleio.nl/news/view/57899615/voorstudie-naar-een-kader-voor-regie-op-gegevens
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‘Benut de kansen van 
         digitalisering’ Digitalisering biedt kansen om 

de publieke dienstverlening 
te verbeteren. En het kan een 
impuls zijn voor meer sociale 
inclusie. Regie hebben op je 
gegevens kan daarbij helpen, 
denken Nathan Ducastel,  
directeur Informatiesamen
leving bij de Vereniging van  
Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en Reinier van Zutphen,  
Nationale Ombudsman.
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Inwoners van ons land hebben vaak niet met één enkele 
overheidsorganisatie te maken, maar met een keten van 
samenwerkende partijen. Ondanks jarenlange inspan-
ningen en ambities van overheden om beter samen te 
werken, en om ‘de mens’ centraal te stellen, raken er nog 
altijd mensen in de knel. Daar komt de snelle digitalisering 
van de samenleving nog bij. In hoeverre vergroot de infor-
matiesamenleving de tweedeling tussen mensen die wel 
en niet mee kunnen komen? Of zijn er juist kansen voor 
meer sociale inclusie? 

Hoe moet ‘de mens centraal stellen’ eruitzien, 
met name in ketens van samenwerkende 
organisaties? 

 

REINIER VAN ZUTPHEN: “Wat mij betreft gaat het er dan om 
dat we het burgerperspectief meenemen in elke vorm van 
(digitale) overheidsdienstverlening. Dat vergt van de overheid 
dat zij zich constant verplaatst in die burger. Welke effecten 
heeft datgene wat ik doe? En welke problemen veroorzaken 
we verderop in de keten? Er is niet één burger; we zijn met 
zeventien miljoen. Allemaal mensen met grote verschillen die 
van dezelfde systemen gebruikmaken. Dat begint met inzicht 
krijgen in wat er goed en fout gaat, via concrete casussen. 
Daar kunnen wij als instituut Ombudsman de overheid goed 
bij helpen.”
NATHAN DUCASTEL: “Het begint met het centraal stellen van 
gebruik en gebruikersgemak, benut de ervaring van de ge-
bruiker. Daarnaast moeten verschillende belangen tegen 
elkaar afgewogen worden, bijvoorbeeld tussen soepele of 
proactieve dienstverlening enerzijds en het (grond)recht op 
privacy anderzijds. Het politieke gesprek daarover is essen
tieel voor het vertrouwen tussen inwoners en overheid.  
Regie op gegevens, of ‘zet de mens centraal’ helpt hierbij.”
 

Wat moet er gebeuren zodat overheden  
dit ook echt oppakken?

DUCASTEL: “Het besef is nodig dat dit niet alleen gaat over het 
eenvoudiger verlenen van diensten (efficiency) maar dat er 
veel fundamentelere waarden achter schuil gaan. Het gaat 
over de (machts)balans tussen overheid en burger. Door digi-
talisering van de samenleving dreigt deze balans verstoord te 
worden in het ‘voordeel’ van de overheid. Regie op gegevens 
moet de mogelijkheid bieden om deze balans te herstellen. 

Inwoners krijgen op die manier zicht op welke 
gegevens er over hem of haar verzameld  
worden en kunnen daarnaar handelen.” 
VAN ZUTPHEN: “Ik denk dat het helpt als de 
overheid ook echt ‘ervaart’ wat het is om niet 
zelf centraal te staan, maar die positie over te 
laten aan de mensen waar het over gaat. Wij 
kunnen daarbij helpen. En dan dus niet als indi-
viduele uitvoeringsorganisatie, maar als keten. 
‘Wat voor problemen veroorzaak ik verderop in 
de keten als ik doe wat ik doe?’ Als we zo het 
denkproces over systemen organiseren, dan 
komen we verder.”

Wat zijn de schrijnendste problemen 
die nú aangepakt moeten worden?

 
VAN ZUTPHEN: “Met stip op nummer één staan 
problemen rondom mensen met schulden. In 
2017 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije 
voet aangenomen, maar de uitvoering daarvan 
is vanwege ICTproblemen bij onder meer  de 
Belastingdienst niet gelukt. Die wet kan inge-
wikkelde, tijdrovende bezwaarprocedures en 
hoge advocaatkosten voor burgers voorkomen. 
Het kan toch niet zo zijn dat juist de overheid 
veroorzaker is van heel veel bestuursrechtelijke 
procedures? En voor veel burgers de veroor
zaker is van problematische schulden? Het  
vertrouwen in de overheid heeft daardoor wel 
een deuk opgelopen.”
DUCASTEL: “Daarop voortbordurend zou ik het 
schrijnendste probleem willen definiëren als 
die gevallen waar mensen de weg kwijtraken 
in overheidsland. De digitale overheid moet het 
juist makkelijker maken om dingen te kunnen 
regelen, niet ingewikkelder. We moeten ons dus 
niet alleen de vraag stellen wat er technisch 
mogelijk is, maar ook de vraag hoe toegankelijk 
het systeem is waarmee onze inwoners moeten 
werken.”

In hoeverre kan het principe van regie op 
gegevens burgers helpen om hun weg  
beter te vinden in overheidsland?

 
VAN ZUTPHEN: “Als een burger meer regie heeft op zijn gege-
vens, dan krijgt hij meer grip op zijn eigen situatie en wordt 
hij meteen ook meer verantwoordelijk. Wie wil dat nou niet? 
Ik constateer telkens weer dat mensen meer regie willen, ook 
in de keten. Nu kunnen ze niet bij systemen en hebben ze de 
overheid nodig. Bij meer regie kunnen ze zelf actie onderne-
men als iets niet in de haak is. Het gaat immers om hun gege-
vens.”
DUCASTEL: “Regie op gegevens dwingt de overheid om data 
zo te ontsluiten dat inwoners toegang hebben tot hun eigen 
gegevens. Daarmee krijgen ze een toetsingsmogelijkheid rich-
ting de overheid. Kloppen deze gegevens – en waar ze voor 
gebruikt worden – wel? Daarnaast moet het om goede en be-
trouwbare informatie gaan, die mensen kunnen gebruiken om 
hun leven of werk te organiseren. Daarom werken een aantal 
gemeenten en uitvoeringsorganisaties aan één herkenbare 
oplossing, ‘de Blauwe Knop’ (zie kader).                
                       

Moeten mensen die geen regie kunnen of willen 
nemen op hun gegevens, zich zorgen maken? 
Met andere woorden: wat moet er gebeuren om 
te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat? 

 

VAN ZUTPHEN: “De overheid heeft de plicht om mensen mee te 
nemen in de digitalisering van de samenleving. Waar mensen 
niet kunnen, is educatie nodig. Of ondersteuning, bijvoorbeeld  
in de vorm van digi-coaches.                                                       F                    

‘Ik constateer telkens weer 
dat mensen meer regie 
willen, ook in de keten.’
Reinier van Zutphen

‘De digitale overheid  
moet het juist makkelijker  

maken om dingen te kunnen  
regelen, niet ingewikkelder.’ 

Nathan Ducastel

 

WAT IS DE BLAUWE KNOP?

‘De Blauwe Knop’ biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke 
financiële data te downloaden van overheidswebsites. Het is een 
generieke herkenbare knop, beschikbaar in ‘mijn-omgevingen’ 
van uitvoeringsorganisaties Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), 
CAK en UWV en op websites van enkele gemeenten. Via de  
Blauwe Knop, nu nog in de pilotfase, is voor de burger in één  
keer duidelijk welke gegevens bekend zijn bij welke  
organisatie. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken  
voor verschillende doeleinden.

https://www.nationaleombudsman.nl/de-nationale-ombudsman
https://www.vngrealisatie.nl/producten/blauweknop
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  HIER ZOU IK MEER REGIE  
OP MIJN GEGEVENS WILLEN

Reinier van Zutphen: “Ik denk weleens na over wat  
‘Magister’ doet, de app waarmee je als leerling en ouder 
altijd en overal zicht hebt op de laatste informatie van je 
school. Op de meest vreemde momenten krijgen mijn  
kinderen bijvoorbeeld cijfers binnen van proefwerken. 
Soms heel laat in de avond. Ik ben voorstander van  
een soort digietiquette, waarin we afspraken maken 
over wat we wel en niet doen.”

Nathan Ducastel: “Als ik in de auto zit maak ik  
weleens mee dat Google mij een andere route advi   
s eert dan het routesysteem van mijn auto. Ik vraag  
me dan af: word ik door Google over bepaalde  
routes geleid vanwege bepaalde commerciële  
belangen? Zit daar een ondoorgrondelijk algoritme  
achter? Ik zou daar wel meer transparantie in  
willen, of minstens de zekerheid dat er geen  
commercieel belang achter zit.” 

DUO-INTERVIEW

De insteek moet zijn: hoe faciliteren we onze 
inwoners dusdanig dat zij zelfstandig mee  
kunnen komen? Als we dat goed doen kan  
digitalisering een impuls zijn voor meer sociale 
inclusie.”                                    
DUCASTEL: “Deze vraag impliceert dat er nu nog 
geen tweedeling bestaat, maar die is er wel. 
Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die niet 
kunnen lezen en schrijven en daardoor niet mee 
kunnen komen, niet analoog en ook niet digi-
taal. De reactie kan echter niet zijn: we stoppen 
met de digitalisering. We zullen onze checks 
en balances op orde moeten hebben, zodat we 
ook mensen die niet digivaardig zijn toch goed 
kunnen helpen, inclusie is van belang. En we 
kunnen meer met hulpmiddelen als pictogram-
men en filmpjes gaan werken. Dat leidt op zich-
zelf niet direct tot meer sociale inclusie, maar 
geeft wel meer toegankelijkheid.” 
 

Hoe stuur je op Regie op gegevens? 
Immers: om burgers en ondernemers 
meer regie op hun gegevens te 
geven moeten veel partijen actie 
ondernemen.

 
DUCASTEL: “Ja, en dat betekent dus dat dit alleen 
gaat lukken als we met elkaar samenwerken. 
Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over 
waar we over 6 of 8 jaar staan, de gezamenlij-
ke stip op de horizon. Laten we afspraken ma-
ken over wat we willen bereiken, maar leg niet 
meteen dwingend op ‘hoe’ anderen dat moeten 
gaan doen. In lijn met de principes van regie op 
gegevens is de VNG samen met gemeenten be-
zig met ‘Common Ground’ (zie kader), een mo-
dernisering van onze ICTsystemen. De essentie 
is dat data losgekoppeld wordt van processen. 

Gegevens hoeven dan niet meer uitgewisseld te worden, ze 
blijven in de bron. Hierdoor wordt het geheel eenvoudiger en 
flexibeler. Die beweging gaat ons zeker helpen.” 

Waar hopen jullie dat we over twee 
jaar staan op dit gebied? 

 
DUCASTEL: “Ik verwacht dat over twee jaar inwoners veel 
eenvoudiger gegevens die zij zoeken zelf vinden en kunnen 
gebruiken. Dat er overeenstemming is over de afspraken, 
voorzieningen en standaarden die daarvoor nodig zijn. En 
ook dat er dan een beeld is van het tempo waarin we dit kun-
nen realiseren.”
VAN ZUTPHEN: “Ik zou willen dat er in de communicatie tussen 
overheid en burger sprake is van digitaal tweerichtingsver-
keer, waarbij burgers eigenaar zijn van hun eigen gegevens, 
met extra hulp voor de mensen die hier moeite mee hebben. 
En dat we met elkaar blijven leren van klachten en dingen die 
mislukken.”                                                                                     T

 

  WAT IS COMMON GROUND? 

Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke 
ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te  
bouwen waarmee gemeenten hun dienstverlening en bedrijfs  -
voering ingrijpend vernieuwen vanuit de basis: de gegevenslaag. 
Common Ground staat voor een moderne, agile manier van 
ICT-systemen ontwerpen, bouwen en beheren.
In een mini-docu legt onder meer Nathan Ducastel uit  
waar ze aan werken.

Overlijden
De moeder van Sofia is overleden. Dat heeft veel emotionele impact. 
Daarnaast moet er ook op praktisch vlak een hoop geregeld worden. 
Het is fijn dat veel daarvan digitaal kan worden afgehandeld. Zo kan 
Sofia bijvoorbeeld een gevalideerd gegeven over het overlijden van 
haar moeder digitaal delen met de verzekeringsmaatschappij om 
verzekeringen stop te zetten en ook met kranten en tijdschriften waar 
haar moeder abonnee van was. Dat scheelt een hoop administratief 
gedoe in een periode die toch al zo zwaar is. 

Zelf gegevens delen. 
Veilig en betrouwbaar.

Dit is een van de voorbeelden  
ter illustratie van hoe regie op  
je gegevens kan helpen bij het 
regelen van zaken in je leven. 
Meer voorbeelden lezen of zelf 
voorbeelden aandragen? 
Kom meedoen in onze  
community op rog.pleio.nl.

https://vng.nl/samen-organiseren/common-ground
https://commonground.nl/cms/view/54476259/over-common-ground
https://youtu.be/cWSltJ8CB14
http://rog.pleio.nl
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VRIJ VERKEER VAN  
MENSEN EN HUN GEGEVENS

Hoe kijkt Europa naar digitalisering en naar ‘mensen en hun 
gegevens’? En in hoeverre sluit dat aan bij de Nederlandse 
ambities? Een aantal punten worden hieronder uitgelicht.   

1 – DIGITAAL IS EEN BELANGRIJKE AMBITIE

Het thema ‘digitaal’ (en in het verlengde daarvan digitale ge-
gevens) is een hoofdbestanddeel van de Digital Single Market 
(DSM) Agenda van de Europese Commissie. De EC ziet het 
thema ‘digitaal’ als een goede (en gróte) kans om tot (digitale) 
eenheid binnen de Europese Unie te komen én ziet grote eco-
nomische voordelen. Dit sluit aan bij de Nederlandse digitale 
ambities, die verwoord zijn in het Regeerakkoord en nader zijn 
uitgewerkt in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie ‘Neder-
land Digitaal’ en de Agenda Digitale Overheid ‘NLDIGIbeter’. 
Ook in Nederland zie je zowel ethische drijfveren (zoals ‘digita-
le autonomie’), als economische voordelen (zoals minder admi-
nistratieve lasten en meer innovatie) een rol spelen.

 
2 – VRIJ VERKEER VAN GEGEVENS

Naast vrij verkeer van goederen, mensen, diensten en kapitaal 
streeft de EU naar een vijfde vrijheid: vrij verkeer van (niet 
persoonlijke) data. Het vrij verkeer van persoonlijke gegevens 
is volgens de EU de digitale vertaling van het ‘vrij verkeer van 
mensen’. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de AVG, waar in artikel 
1 valt te lezen dat ‘The free movement of personal data within 
the Union shall be neither restricted nor prohibited for reasons 
connected with the protection of natural persons with regard 
to the processing of personal data’. 

3 – DE MENS CENTRAAL

De visie van de Europese Commissie op digitalisering in het 
algemeen, en op ‘mensen en hun gegevens’ in het bijzonder, 
is gebaseerd op een aantal uitgangspunten, die samenge-
vat kunnen worden als: de mens centraal (humancentric) en 
technologie, interpretatie en verdienmodelneutraal. Deze 
‘humancentric’ focus is ook terug te vinden in de Europese 
overwegingen en initiatieven over bijvoorbeeld digital (data) 
selfsovereignty, ofwel digitale autonomie.

 Digitaal koploper van

EUROPA
 
4 – DATA-CONTROL HEEFT DE TO EKOMST

In het kader van ‘humancentricity’ is er in Europa een dis-
cussie gaande over ‘dataownership’ versus ‘datacontrol’ als 
uitganspunt. Daarbij wordt steeds vaker erkend dat eigenaar-
schap van digitale data niet goed werkt omdat overdracht 
van gegevens per saldo vaak resulteert in het verstrekken 
van een kopie van die gegevens. Waarmee een overdracht op 
zichzelf dus ook weer (meta)data genereert. De opvatting dat 
‘datacontrol’ een beter uitgangspunt is dan ‘dataownership’ 
wint steeds meer terrein. 

5 – SINGLE DIGITAL GATEWAY

Europa werkt samen met de lidstaten aan een Single Digital 
Gateway, een gebruikersvriendelijke ‘digitale toegangspoort’ 
die Europese burgers en bedrijven moet helpen om snel de juis-
te overheidsdienstverlening te vinden, waardoor administra-
tieve lasten verminderen. Belangrijke uitgangspunten daarbij 
zijn het aanbieden van overheidsdienstverlening in een ‘grote’ 
Europese taal (zoals het Engels), naast de eigen taal van de 
lidstaat, en (voor een aantal diensten) het toepassen van het 
‘OnceOnly principle’. Dit betekent dat personen en bedrijven 
aan overheden dezelfde informatie maar één keer hoeven te 
verstrekken, waarna op verzoek van een gebruiker die infor-
matie ter beschikking moet kunnen worden gesteld aan andere 
overheidsorganisaties om zaken voor de gebruiker te regelen. 
In Nederland kennen we dit principe als ‘eenmalig uitvragen, 
meervoudig gebruiken’.

UIT DE COMFORTZONE

Het regeerakkoord, de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 
en NL DIGIbeter bevatten een aantal ambities en acties als 
het gaat om digitalisering. Een daarvan is ‘Nederland digi-
taal koploper van Europa’. Wat is de juiste strategie om deze 
ambitie waar te maken? Een aantal aanknopingspunten. 

1 – PROACTIEF 

Het is belangrijk dat Nederland proactief betrokken is bij de ont-
wikkeling van nieuwe verordeningen en afspraken vanuit het 
Europese perspectief. Niet alleen bij de Europese Raad maar 
ook bij en met de Europese Commissie. Dan kan Nederland 
namelijk haar visie inbrengen, meeschrijven aan implementatie 
richtlijnen en nieuwe Europese wet en regelgeving ook beter 
implementeren. 

2 – TWEE SEGMENTEN

Er zijn twee segmenten die de overheid goed in de gaten moet 
houden:
•   Aan de horizon – Daarbij gaat het om situaties waar wet en 

regelgeving (ogenschijnlijk of daadwerkelijk) al is uitonder-
handeld en vastgesteld. In die gevallen is het mogelijk om ac-
tief de belangen en ambities van Nederland te ondersteunen, 
beter op de kaart te zetten en te stimuleren door gezamenlijk 
op te trekken met relevante partijen.

•   Voorbij de horizon – Daar waar de Europese Commissie 
nieuw beleid onderzoekt en ontwerpt is het ook belangrijk om 
zo vroeg mogelijk aan te schuiven. Denk aan onderwerpen 
als Product Liability, Copyright, Redress & Liability for Emer-
ging Technologies, Distributed Ledger Technologies, Robots & 
Artificial Intelligence en Data Sharing. 

3 – UIT DE COMFORTZONE

Bovenal is het zaak dat Nederland niet binnen de vertrouwde 
comfortzone blijft, maar actief op zoek gaat naar waar de visie 
wordt ontwikkeld en waar de keuzes en beslissingen worden 
gemaakt. Met een actieve houding die uitgaat van ‘brengen’ en 
‘halen’ als noodzakelijke voorwaarde. Voordeel van deze opstel-
ling is dat Nederland zo goed kan bekijken wie op welk gebied 
actief is, zowel in de publieke sector (van andere lidstaten) als 
de private sector (binnen en buiten de EU). Ook wordt dan hel-
der waar de kansen en bedreigingen liggen voor Nederland en 
voor haar ambities, voor nu en de komende jaren.

‘Digitale koploper worden in de EU: kansen zien en kansen 
pakken’ is een beschouwing van Arthur van der Wees  
(Arthur’s Legal), gemaakt in opdracht van het programma 
‘Regie op gegevens’. Lees hier het volledige essay.

Kansen zien en kansen pakken – dat is nodig wil Nederland de  
digitale koploper van Europa worden; één van de ambities van het Kabinet RutteIII. 
Op initiatief van het programma ‘Regie op Gegevens’ heeft Arthur van der Wees 
(managing partner Arthur’s Legal) een beschouwing gegeven over hoe de  
Europese Unie kijkt naar digitalisering en naar ‘mensen en hun gegevens’.  
Zijn belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen.

MEER WETEN?

 

Arthur van der Wees is managing 
partner van Arthur’s Legal, gespe-
cialiseerd in de strategische, juri-
dische en beleidskant van nieuwe 
ontwikkelingen in technologie,  
organisatie en innovatie, zoals 
Data, Digital Ecosystems, AI,  
Robotics, IoT, Cybersecurity,  
Privacy, Accountability & Trust.

Van der Wees is naast advocaat 
ook strateeg, standaardisatie- en 
wetgevingsexpert. Hij is adviseur 
bij en voor de Europese Commissie, 
Rijksoverheid en in de private  
sector. Hij heeft kennis, ervaring  
en een netwerk in de wereld van  
technologie, data, strategie,  
communities, beleid en business. 

OVER ARTHUR VAN DER WEES

https://rog.pleio.nl/news/view/57899774/nederland-digitaal-koploper-van-europa
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HACKATHONS

‘Wil jij twee dagen lang werken aan oplossingen zodat mensen gemakkelijk en met 
vertrouwen kunnen aangeven welke (overheids)gegevens, welke organisatie, voor 
welk doel, voor welke periode mag gebruiken? Meld je dan aan voor de Hackathon 
van Regie op Gegevens.’ Aldus de uitnodiging aan softwareontwikkelaars,  
designers, business architects en beleidsmedewerkers. Met voor het winnende  
team een haalbaarheidsstudie op kosten van Regie op Gegevens.  
Drie innovatieve oplossingen van twee Regie op Gegevenshackathons  
uit 2018 uitgelicht.

WAT HEBBEN JULLIE ONTWIKKELD? 
“MyApp is een platform waarop stu-
denten informatie kunnen vinden over 
studeren in het buitenland en hen in dat 
proces begeleidt. Op het platform kunnen 
ze zélf, dus onder hun eigen regie, ge-
makkelijk gegevens wijzigen en delen. Nu 
moeten studenten vaak meerdere keren 
dezelfde gegevens invoeren, zonder dat 
ze altijd weten wat ermee gebeurt.” 
  
HO E ZIJN JULLIE TE WERK GEGAAN? 

“Eerst hebben we via een customer  
journey in beeld gebracht waar  studen-
ten tegenaan lopen. Daarna hebben we  

onderzocht hoe we gegevensbeheer  
veilig kunnen maken. Los van de vorm 
die we voor MyApp bedachten, keken we 
ook of een andere constructie geschikt is, 
vergelijkbaar met iDeal. De vorm waar-
voor we nu hebben gekozen, is sneller en 
makkelijker; met de iDealconstructie kun 
je je gegevens namelijk alleen per dienst 
beheren.” 
  
WAT HEEFT DE REGIE OP GEGEVENS 

-HACKATHON OPGELEVERD? 
“Tijdens de hackathon waren er veel 
experts aanwezig van onder andere 
gemeenten, DUO en OCW. Zij hebben 

inhoudelijke kennis die nodig is voor het 
toepassen van regie op gegevens. Ook 
zorgde deelname aan de hackathon voor 
financiering van een haalbaarheids
onderzoek en de verdere ontwikkeling 
van het platform.”

HO E NU VERDER?

“Het werkt als de juiste stakeholders bij 
elkaar zitten, zodat je samen doelen kunt 
formuleren en iedereen weet waaraan 
wordt gewerkt. Dat doe je niet alleen via 
hackathons, maar ook met werksessies 
en events. Daarin gaat het programma 
Regie op Gegevens een rol spelen, onder 
meer met hun online kenniscommunity 
en dat helpt natuurlijk ook het onderwerp 
‘regie op gegevens’ in bredere zin aan 
meer bekendheid.” 

WAT HEBBEN JULLIE ONTWIKKELD? 
“Wij hebben een centraal punt bedacht 
van waaruit de student alle noodzakelijke 
handelingen en stappen kan zetten die 
nodig zijn om in Nederland te studeren. 
Een toepassing gebaseerd op Trustchain, 
een soort Blockchain. De student blijft 
daarbij in de lead. De app ‘Going Dutch’ is 
als een coach die studenten door het pro-
ces leidt en kan bijvoorbeeld aangeven: 
‘Ga nu een akte ophalen’. Dat gebeurt 
allemaal op basis van logische stappen. 
Waarbij we geen pool van data achterla-
ten, want als studenten teruggaan naar 
hun land van herkomst kunnen ze hun 

data via de Going Dutchapplicatie weer 
intrekken.” 

HO E ZIJN JULLIE TE WERK 

GEGAAN? 
“We zijn gaan redeneren vanuit de fictie-
ve persoon Yin. Hoe ervaart zij de stap-
pen die zij moet zetten? Dat hebben we 
gecombineerd met wat we al weten van 
de markt en van wat zoal beschikbare 
opties van techneuten zijn. Geleidelijk in 
het proces zijn al die elementen bij elkaar 
gekomen, met als uiteindelijke doel dat 
bij datadeling privacy centraal staat.” 

WAT HEEFT DE REGIE OP GEGEVENS 

-HACKATHON OPGELEVERD?

“De hackathon van het programma  
Regie op Gegevens heeft ons gestimu-
leerd om door te pakken. Maar organisa-
torisch is er wel een lastig punt om wer-
kelijk verder te komen: in de hele keten 
van buitenlandse studenten die in Neder-
land willen studeren is er niet één partij 
aan te wijzen die hierin een voortrek-
kersrol zou kunnen vervullen. De intentie 
om verder te gaan met dit idee is er, we 
weten alleen nog niet precies hoe we dit 
gaan aanpakken. Ook is er meer onder-
zoek nodig naar de haalbaarheid: qua 
wetgeving, economisch en technisch.”

HO E NU VERDER?

“Er is nog geen duidelijk verdienmodel. 
Komende tijd gaan we in gesprek met 
mogelijke overheidsinstanties en markt-
partijen die heil zien in de uitwerking van 
dit concept. Liefst een partij die goed bij 
studenten ligt.” 

WAT HEB JE ONTWIKKELD? 
“Ik heb een Blockchainoplossing be-
dacht voor een decentraal register met 
persoonsgegevens. Nu is de overheid 
eigenaar van onze data, maar met mijn 
oplossing wordt iedereen dat. Iedereen 
met een pc kan de software draaien en 
medeeigenaar worden van het register. 
Het register is transparant, openbaar en 
heel veilig. Wie bitcoin kent, kan de over-
eenkomsten wellicht zien.” 

HO E BEN JE TE WERK GEGAAN? 
“Dit onderwerp – identiteit, gegevens 
en eigenaarschap – is er een naar mijn 

hart. Met Blockchain is er veel winst te 
behalen, omdat die technologie precies 
hierover gaat. Ik zie een groot gat tussen 
de waarde die wij persoonlijk aan mo-
menten als geboorte en overlijden geven 
en de manier waarop we met deze gege-
vens omgaan – nogal laks, vind ik. Ik was 
een van de weinigen die aan het einde 
van de hackathon geen concreet product 
ontwikkeld had, ik ben onderzoeker. Ik 
heb dus vooral een verhaal gehouden 
over mijn visie op dit onderwerp. En 
daarmee overtuigde ik de jury voldoende 
om als winnaar uit de bus te komen.” 

WAT HEEFT DE REGIE OP GEGEVENS 

-HACKATHON OPGELEVERD? 
“Voor mij leverde het vooral nieuwe in-
zichten op en toegang tot de wereld van 
persoonsgegevens. Ik kreeg bevestiging 
dat het antwoord op een aantal vragen 
waar we mee worstelen erg problema-
tisch is.” 
 
HO E NU VERDER?

“Ik doe veel onderzoeken, en maak dan 
proof of concepts. Daaruit volgen bevin-
dingen voor wat nodig en wat waardevol 
is. Een haalbaarheidsonderzoek is naar 
mijn idee nu niet zinnig, want de techno-
logie en de maatschappij zijn nog niet rijp 
voor mijn ontwerp. Het is wel goed om 
principiële vraagstukken over identiteit 
en eigenaarschap op dit soort manieren 
op te pakken.” 

‘Iedereen eigenaar van data in persoonsregister’

‘Eenvoudiger om in buitenland te studeren’

Yin is 21 jaar en wil in Nederland studeren, net als 4.500 andere  
Chinese studenten per jaar. Voor haar is het onoverzichtelijk hoe  
ze dat aanpakt. Ze moet allerlei formulieren invullen, wat voor haar 
én instanties een tijdrovende klus is. Hoe kunnen we Yin en al die an-
deren helpen? De oplossing: ‘Going Dutch’. Thomas Koes, voormalig 
lid van Team Milvum, geeft uitleg. 

Steve Thijssen ontwikkelde met zijn team Oddessey Solutions een 
platform dat het voor Nederlandse studenten gemakkelijker moet 
maken om in het buitenland te studeren, genaamd MyApp. 

Sven Brekelmans won in oktober een hackathon van Regie op  
Gegevens in Den Haag. In z’n eentje. Als Blockchainspecialist kent hij 
voldoende situaties waarvoor deze technologie voordeel kan bieden. 
Zo ook bij de registratie van persoonsgegevens.

HACKATHONS 
als breekijzer

I N N O VAT I E V E  O P L O S S I N G E N  U I T  D E  S N E L K O O K PA N

‘App als coach voor Chinese studenten’

https://rog.pleio.nl
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‘Go save  the world’
‘Iedereen kijkt naar hoe wij in Nederland invulling geven 
aan de Europese privacyregels. ‘Onze’ oplossingen kunnen 
zelfs de wereldstandaard beïnvloeden’. Dat betoogde  
Lousewies van der Laan, voormalig lid van de Interna
tional Board of Directors ICANN en tevens voormalig lid 
van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement, als 
keynote spreker tijdens de najaarsconferentie ‘Regie op 
Gegevens: Maak-het-mogelijk!’.

“Door de recent ingevoerde Europese gegevensverordening, in-
ternationaal bekend als ‘GDPR’ en in Nederland als AVG, moet 
iedereen, ook buitenlandse bedrijven, zich conformeren aan 
Europese privacyregels. Dit heeft een enorme impact, Europa 
heeft op dit vlak écht de leiding genomen. Door privacy als 
kernwaarde te definiëren, past de hele wereld nu beleid aan. 
Daarmee heeft Europa een global reach. 

Binnen Europa vervullen we als Nederland een voortrekkers-
rol. Privacy staat bij ons voorop en het Kabinet heeft met de 
Nederlandse Digitaliseringsstrategie  en de digitale agenda 
NL DIGIbeter duidelijke ambities neergezet om mensen écht 
centraal te zetten. Maar het uitspreken van deze ambities is het 
startpunt van een stevig gesprek dat we met elkaar moeten 
voeren. 

We zitten volop in een fase van ontdekken, vormgeven en  
ook van botsende belangen, omdat publieke, private en  
maatschappelijke partijen onderzoeken hoe zij zich tot die 
nieuwe regels moeten verhouden en hoe we tegelijkertijd de  
Nederlandse ambities op dit punt werkelijkheid kunnen 

laten worden. De grote uitdaging daarbij is om enerzijds reke-
ning te houden met mensenrechten, privacy en inclusie, maar 
om daarnaast ook voldoende ruimte te laten voor innovatie en 
nieuwe (commerciële) ontwikkelingen.
Het buitenland let scherp op ons, omdat wij vooroplopen.  
De uitkomst van hoe wij in Nederland uit deze fase komen 
kan dus een enorme impact hebben. Want iedereen die nu als 
eerste binnen Europa met oplossingen komt, kan zomaar het 
voortouw nemen. Wat in ons land bedacht wordt staat straks 
misschien wel model voor een Europese aanpak. En die beïn-
vloedt op zijn beurt weer de hele wereld. Een enorme kans voor 
Nederland om zich te profileren. 

ICANN, een internationale overlegstructuur voor het beheren 
van de structuur van het internet, werkt met het zogeheten 
‘multistakeholdermodel’. Het idee daarachter is dat techneu-
ten, bedrijven, NGO’s en regeringen uit de hele wereld, met een 
gemeenschappelijk doel voor ogen, samen tot consensus ko-
men om beleid te maken. En het internet werkt; wereldwijd!

Dit is ook de Nederlandse aanpak op het gebied van regie op 
gegevens. Via een uitwisseling van ideeën over privacy op 
allerlei niveaus, werkt men aan afspraken om de uitwisseling 
van gegevens onder regie van de betrokken burger mogelijk te 
maken. Met alle relevante stakeholders aangeschoven. Deze 
aanpak kost tijd, maar genereert uiteindelijk interessante dis-
cussies en innovatieve oplossingen. Het uiteindelijke doel is een 
breed gedragen fundament, gebaseerd op gezamenlijke nor-
men, waarden en uitgangspunten. Dat wij zeggen: ‘Zo willen 
wij dit met elkaar doen’. Dat is ongelooflijk sterk.

We realiseren ons soms onvoldoende hoe bijzonder het is wat 
we in Nederland op dit terrein al voor elkaar hebben gekregen. 
We zitten bovendien in de positie om een belangrijke bijdrage 
te leveren aan de Europese en daarmee de wereldwijde op-
lossing. Dus: werk samen, maak het mogelijk en: Go save the 
world!”

 

Lousewies van der Laan is Head of Corporate Affairs bij 
Eurojust. Hiervoor was zij onder meer lid van de board van 
de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN), de organisatie die toezicht houdt op de toewijzing 
van domeinnamen en ip-adressen. Daar had zij onder andere 
zitting in de Werkgroep Internet Governance. Daarnaast 
is zij digitaal ambassadeur van het Nederlands Internet 
Governance Forum (NL IGF). Daarvoor was ze vijftien jaar 
actief in de politiek voor D66, onder andere als voorzitter van 
de commissie Technologiebeleid van de Tweede Kamer.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/nederlandse-digitaliseringsstrategie
https://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter/
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‘De wil is er, de stip   
           op de horizon 
                      staat’

We willen burgers meer inzicht geven  
in hun keuzemogelijkheden als ze voor 
een belangrijke gebeurtenis staan.  
Bovendien moeten burgers gegevens  
die wij over hen hebben digitaal kunnen 
verstrekken aan andere partijen.  
Simon Sibma (voorzitter Raad van  
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank) 
en Bernard ter Haar (buitengewoon  
adviseur op het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
voorheen directeurgeneraal sociale  
zekerheid en integratie van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
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In 2018 hebben UWV, SVB, VNG, Inlichtingenbureau (IB), 
Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI)  
en het ministerie van SZW samen een demo ‘Persoonlijke 
inkomensomgeving’ (PIO) ontwikkeld. Deze demo geeft 
burgers inzicht in de financiële gevolgen als zij van WW 
naar Bijstand gaan of als zij van Bijstand naar Pensioen 
gaan. Ook laat de demo zien hoe vanuit zo'n persoonlijke 
inkomensomgeving uitkeringen en toeslagen kunnen  
worden aangevraagd. 
De demo maakt onderdeel uit van het Programma  
Toekomst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen.  
Dat programma heeft tot doel burgers, met behulp van 
de juiste gegevens, te ondersteunen bij belangrijke keuzes 
waar zij voor staan. Met als bijkomend voordeel dat  
partijen, publiek en privaat, burgers beter van dienst  
kunnen zijn en efficiënter kunnen werken. 

   
Hoe moeilijk (of hoe eenvoudig) is het nu om als 
inwoner van Nederland inzicht in je persoonlijke 
gegevens te krijgen? Wat gaat daarin goed? 
Wat kan beter?

 
SIMON SIBMA: “Om inzicht te krijgen in hun eigen gegevens 
zijn inwoners van ons land nu vooral aangewezen op Mijn-
Overheid.nl en op de loketten van uitvoeringsorganisaties, 
zoals Mijn UWV en Mijn SVB. Dat is niet zo ingewikkeld als je 
de weg weet. Maar de praktijk leert dat veel mensen de juiste 
route niet kennen. Zij zien al snel door de bomen het bos niet 
meer. Op allerlei plekken zijn gegevens vastgelegd. Met het 
risico op dubbelingen en onnodige fouten.”
BERNARD TER HAAR: “Mensen verwachten steeds meer digitale 
dienstverlening van de overheid. Ze wennen in rap tempo 
aan allerlei digitale toepassingen en digitaal gegevens-
verkeer. Denk aan de vooringevulde formulieren van de 
Belastingdienst. Dat vraagt dan wel om een hoog kwaliteits
niveau van onze digitale dienstverlening. En daar zijn nog 
slagen te maken. Het wekt bijvoorbeeld irritatie als je voor de 
honderdste keer dezelfde gegevens moet invullen. ‘Dat weten 

jullie toch allemaal al van mij?’ Tegelijkertijd 
hebben burgers zorgen, bijvoorbeeld over wat 
er met al hun persoonlijke gegevens gebeurt. 
Dat is de context waarbinnen wij ons vizier op 
de toekomst richten, rekening houdend met alle 
technische mogelijkheden die er vandaag de 
dag zijn.”  

Wat zijn zoal de inspanningen om 
een volgende stap te zetten?

 

TER HAAR: “Via SUWInet wisselen gemeenten, 
UWV en SVB al sinds 2002 gegevens. Dat net-
werk wordt heel intensief gebruikt maar is ook 
aan vernieuwing toe. Met elkaar hebben we 
daarom een aantal jaren geleden als stip op de 
horizon een visie ontwikkeld, met als uitgangs-
punt dat we meer regie bij de burger leggen. 
Met uiteindelijk meer gebruikersgemak, zowel 
voor die burger als voor private en publieke 
partijen die gegevens gebruiken, én waarbij we 
ons allemaal op het gebied van veiligheid en 
betrouwbaarheid senang voelen. Dat doen we 
door onder de vlag van het Programma Toe-
komst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen 

burgers meer regie te geven op hun gegevens 
en daardoor op de dienstverlening. Hierdoor 
wordt uitwisseling van die gegevens eenvou-
diger en krijgen inwoners meer inzicht in hun 
persoonlijke situatie en kunnen daardoor bete-
re beslissingen nemen. Zodat wij dan ook als 
overheid kunnen zeggen: ‘Wij kunnen u uitleg-
gen wat dit voor u persoonlijk betekent’.”
SIBMA: “De SVB draagt aan dit programma bij 
met inzet van mensen die expertise hebben 
op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld mede
werkers die alles weten van klantprocessen, 
klantwensen, gegevensuitwisseling en de  
aansluiting op ITsystemen. Verder leveren  
we input vanuit onze klantonderzoeken. Zo 
hebben wij community’s voor de Algemene 
Kinder bijslagwet (AKW) en de Algemene  
Ouderdomswet (AOW), doen we tevreden-
heidsonderzoeken en houden we regelma-
tig customer journeys. De informatie die dit 
oplevert gebruiken we mede om de pilot ‘Ik 
heb Bijstand en ga met Pensioen’ binnen de 
‘Persoonlijke Inkomensomgeving’ verder te ont-
wikkelen. Naast dit programma doen we mee 
aan experimenten rondom schulden. Zoals ‘De 
Blauwe Knop’ (zie kadertekst pagina 23), een 
knop waarmee mensen die in de schulden zit-
ten in één keer overheidsbreed inzicht krijgen in 
hoe zij ervoor staan.”  

Waarom hebben jullie ervoor 
gekozen om juist binnen het domein 
Werk en Inkomen gas te geven als 
het gaat om het vergemakkelijken 
van gegevens uitwisseling?

TER HAAR: “Met de SUWIketen waren we al aan 
het nadenken over de toekomst. We hebben 
tegen elkaar gezegd: het terrein waarop we 
gegevensuitwisseling willen vergemakkelijken 
is weliswaar veel breder, maar laten we in ons 
domein beginnen. Eerst kijken waar we zelf 
staan en wat we precies willen. En pas daarna 
de verbreding zoeken die echt nodig is. Zo zit 
bijvoorbeeld de Belastingdienst nu nog niet aan 
tafel. In het zorgdomein zien we een vergelijk-
bare aanpak met het stelsel MedMij. Ook daar 
zijn de partijen in het eigen domein begonnen. 
Anders lopen we het risico te verzanden in een 
moeras van traagheid.”

Wat zijn nu de grootste uitdagingen om meer 
regie op gegevens voor inwoners te bewerk
stelligen? Welke beren zijn er op de weg? 

 
SIBMA: “Ons gegevensstelsel is complex en historisch ge-
groeid. Het is een enorme opgave om dat op een goede 
manier up-to-date te houden. Neem de Basisregistratie 
Personen (BRP), die is heel belangrijk voor het toekennen en 
ophalen van geld door de overheid. We weten allemaal dat 
de mutatiegraad nu veel hoger is dan tien jaar geleden. Men-
sen verhuizen vaker, gaan vaker scheiden en steeds meer 
mensen werken internationaal. De gegevens actueel houden 
is dus een hele ingewikkelde opgave. Hier moeten we dus 
veel aandacht aan schenken. Zodat we minder fouten maken 
en minder hoeven te repareren. Maar tegelijkertijd moeten 
we naar een stelsel waarbij de burger meer regie krijgt op de 
dienstverlening én gegevens over hem kan gebruiken in        F 

‘Mijn stelling is dat we 
met elke vereenvoudiging 

meer burgers aan boord 
krijgen.’ Simon Sibma

‘Mensen verwachten 
steeds meer digitale 
dienstverlening van de 
overheid.’ Bernard ter Haar

https://www.digitaleoverheid.nl/actielijn/programma-toekomst-gegevensuitwisseling-werk-en-inkomen
https://www.digitaleoverheid.nl/actielijn/programma-toekomst-gegevensuitwisseling-werk-en-inkomen
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processen met derde private en publieke partij-
en. Dat laatste wordt ook wel ‘gegevenskluisje’ 
genoemd, maar een ‘sluisje’ is eigenlijk een 
beter woord omdat gegevens kunnen veran-
deren en we een burger dus real-time toegang 
moeten geven tot zijn gegevens. Dat verkleint 
de kans op fouten in de overheidsuitvoering, en 
geeft inwoners sneller en beter inzicht in hun 
persoonlijke situatie.”
TER HAAR: “Wat mij betreft is het nu belangrijk 
dat we er met onze partners, en dat zijn in de 
eerste plaats UWV, SVB, VNG, IB en BKWI, in 
slagen voldoende capaciteit vrij te maken om 
onze visie concreet gestalte te geven. We zijn 
nog te veel bezig met onze huidige systemen. 
De wil is er, de stip op de horizon staat. Nu is 
het vooral een kwestie van capaciteit en ruimte 
vrijmaken om volgende stappen te kunnen zet-
ten. Want er moet wel tempo gemaakt worden. 
De wereld blijft veranderen, de burger blijft zich 
ontwikkelen en het verwachtingsniveau richting 
de overheid gaat steeds verder omhoog.” 

Wanneer verwacht u dat mensen 
concreet iets gaan merken van het 
programma Toekomst gegevens
uitwisseling Werk & Inkomen?

 

TER HAAR: “Komend jaar zetten we in op het 
werkend maken van de principes van de demo 
‘Persoonlijke inkomensomgeving’. Daarnaast 
voeren we een pilot uit die het gebruik van de 
Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen 
(AIO) moet bevorderen en een pilot over het 
aanvaarden van (tijdelijk) werk door bijstands-
gerechtigden. Het idee is om deze pilots vervol-
gens te testen bij een beperkt aantal burgers. 
Uiteindelijk moet dit leiden tot een afspraken-
stelsel en een digitale infrastructuur waarlangs 
de gegevens kunnen stromen.”  

In hoeverre is het logisch om aan te 
sluiten bij het programma Regie op Gegevens?

 
TER HAAR: “We zijn inmiddels zover dat we een verhaal te 
vertellen hebben. De volgende fase is dat we gaan verbin-
den, met partijen die met vergelijkbare inspanningen bezig 
zijn, onder andere met het programma Regie op Gegevens. 
Die aansluiting is er al. Met als uitgangspunt dat we niet te-
gelijkertijd dezelfde wielen uitvinden, maar elkaar versterken. 
De filosofie is vergelijkbaar, dus we vinden elkaar in dezelfde 
visie. Dat maakt dat we heel praktisch en gericht kunnen 
kijken: wat kunnen we van elkaar leren?”  

Moeten mensen die geen regie kunnen of willen 
nemen op hun gegevens, zich zorgen maken?  
Of kan dit juist een hulpmiddel zijn voor digitale 
inclusie?

 
TER HAAR: “We gaan mensen die het echt niet kunnen zoveel 
als nodig bij de hand nemen, met een persoonlijke benade-
ring. Voor de rest proberen we datgene wat we bedenken zo 
simpel mogelijk te houden. En we gaan maximaal ontzorgen. 
Dus geen hele ingewikkelde vragen stellen, en een veilig pak-
ket aanbieden waarvan burgers weten dat ze zich er geen 
buil aan kunnen vallen. Dat vraagt van ons om een mensge-
richte aanpak.”
SIBMA: “Mijn stelling is dat we met elke vereenvoudiging meer 
burgers aan boord krijgen. Veel inwoners van ons land vinden 
de overheids uitvoering ingewikkeld. Met versimpeling van  
gegevensuitwisseling ontzorgen we, kunnen meer mensen 
meedoen en dat levert dus altijd een meer inclusieve samen-
leving op dan dat we nu hebben.”                                            T

 
  HIER ZOU IK MEER REGIE  

OP MIJN GEGEVENS WILLEN

Bernard ter Haar: “Net als iedereen moet ik voortdurend voor 
heel veel verschillende zaken dezelfde gegevens invullen. Adres, 
leeftijd, woonplaats; noem maar op. Hoe handig zou het  zijn als 
je die gegevens ergens standaard paraat hebt en met één druk 
op de knop kunt verzenden naar iedereen waarvan jij het be-
langrijk vindt dat ze deze informatie ontvangen?”

Simon Sibma: “Ik zou het fijn vinden als we veel meer  
gebruik gaan maken van vooraf ingevulde formulieren,  
zoals de Belastingdienst doet. Daarmee word ik ontzorgd  
en behoud ik toch de regie. Want ik moet natuurlijk nog  
wel altijd zelf akkoord met de inhoud gaan.”

Schulden
Menno heeft geldproblemen. Via de  
gemeente kan hij schuldhulpverlening 
krijgen, maar daarvoor moet hij eerst  
al zijn financiële gegevens bij elkaar ver-
zamelen. Een tijdrovende en lastige klus, 
zeker omdat Menno zijn boekhouding 
niet helemaal op orde heeft. Veel van de 
gegevens die Menno nodig heeft staan in 
de (digitale) systemen van verschillende 
(overheids)organisaties. Door Menno zelf 
de mogelijkheid te geven deze gegevens 
in te zien en gevalideerd te delen met de 
gemeente en andere relevante instanties 
die daar naar vragen, krijgt hij overzicht 
en grip op zijn financiële situatie. Op 
deze manier kan Menno samen met zijn 
schuldhulpverlener op zoek naar passen-
de manieren om zijn financiën weer in 
balans te krijgen.

Dit is een van de voorbeelden ter illustratie van hoe regie 
op je gegevens kan helpen bij het regelen van zaken in je 
leven. Meer voorbeelden lezen of zelf voorbeelden aan-
dragen? Kom meedoen in onze community op rog.pleio.nl.

Zelf gegevens delen. 
Veilig en betrouwbaar.

http://rog.pleio.nl
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‘Mens Centraal’, ‘Gebruiker Centraal, ‘Samen organiseren’ en ‘Regie op gegevens’. 
Langs verschillende lijnen werkt de overheid aan betere dienstverlening. Maar 
wat doen deze vier ‘programma’s’? Op welke gebieden werken zij samen en wat 
kunnen we verwachten in 2019?

Samen werken 
aan betere 
dienstverlening

Met Mens Centraal, gehuisvest bij de Dienst Publiek en Communicatie van het 
ministerie van Algemene Zaken, zet programmamanager Kristel Dirkx overheids-
breed in op communicatie en dienstverlening op maat. Niet vanuit bestaande 
structuren of systemen van verschillende overheidsorganisaties, maar samen met 
inwoners en aansluitend op wat mensen echt nodig hebben. Want vindt de weg 
maar eens in overheidsland. 
 
“Onderzoek is de ruggengraat van wat 
wij als programma doen. Bij elk project 
betrekken we de mensen die het betreft. 
In elke fase. Zo zoomen we nu – samen 
met het programma Regie op Gegevens 
– in op concrete levensgebeurtenissen. 
Stel: iemand in jouw omgeving overlijdt, 
je wordt 18 jaar of je hebt te maken met 
schulden. Waar loop je dan tegenaan? 
Wat heb jij dan nodig? Om daar achter 

te komen spreken we met mensen en 
horen we hun verhalen. Zoals van  
Edward, 54 jaar. Zijn middelste zoon, 
Bram (25), overleed plotseling bij een 
verkeersongeluk.  
Edward houdt zich bezig met het af-
wikkelen van de administratie rond zijn 
overlijden. Hij vraagt zich af: ‘Waarom 
krijg ik nog steeds brieven van de over-
heid die aan mijn zoon gericht zijn? 

Hij is er niet meer, en dat weten ze!’ 
Met betrokkenen zelf en experts gaan 
we overheidsbreed op zoek naar knel-
punten in de communicatie en dienstver-
lening rondom deze situaties en zoeken 
we naar mogelijke oplossingen, met als 
doel om het eenvoudiger te maken voor 
mensen. Deze oplossingen pakken we 
samen met de betrokken overheidsorga-
nisaties op.  

In 2019 is het onze ambitie om qua com-
municatie en dienstverlening merkbare 
verbeteringen door te voeren, waardoor 
mensen geholpen zijn als een naaste 
‘overlijdt’. Of als je dreigt in de schulden 
te komen. Of als je 18 jaar wordt.” 

Om je leven, werk of bedrijf te organiseren is het handig als je persoonlijke  
gegevens kunt gebruiken, terwijl je tegelijkertijd weet dat belangrijke waarden 
als veiligheid en privacy goed geregeld zijn. We noemen dit ook wel ‘regie op je 
gegevens hebben’. Het is één van de speerpunten van het kabinet Rutte-III om dit 
mogelijk te maken, stelt bestuurlijk adviseur Douwe Leguit*.
 
“Regie heb je door inzage in je gegevens, 
door inzage in het gebruik daarvan, door 
de mogelijkheid van correctie, en door 
deze te kunnen delen met derden. Dit is 
een ambitie die ook terugkomt in de ka-
binetsbrede Nederlandse Digitaliserings-
strategie en de agenda voor de digitale 
overheid NL DIGIbeter.

 
Om dit in de praktijk te brengen zijn hel-
dere afspraken nodig over wanneer, hoe 
en voor wie gegevens beschikbaar zijn. 
Gebruikers, gegevenshouders en dien-
stenaanbieders kunnen dan gezamenlijk 
met vertrouwen meedoen aan het uit-
wisselen van gegevens, over de grenzen 
van publiek en privaat heen.  

Het programma Regie op Gegevens 
levert een bijdrage aan deze ambitie en 
focust daarbij specifiek op het onderdeel 
gegevensdeling tussen het publieke en 
het (semi)private domein onder regie van 
de mens zelf. 
 
Bij de uitvoering van onze opdracht  
raken we natuurlijk snel andere pro-
gramma’s die werken aan het verbeteren 
van de digitale (overheids)dienstverle-
ning en we zoeken dan ook nadrukkelijk 
de samenwerking met hen op.               F  

‘Common Ground als gezamen
lijke, gemeentelijke snelweg’
SAMEN ORGANISEREN / PATRICIA VOGEL

De samenleving wordt steeds complexer en technologie speelt een steeds  
grotere rol. Gemeenten zijn voor mensen vaak de meest nabije overheid, of je nu 
inwoner of ondernemer bent. Het doel van ‘Samen Organiseren’ is om de dienst-
verlening aan inwoners en ondernemers eenvoudiger, sneller en beter te maken, 
stelt Patricia Vogel, ketenmanager van ‘Samen Organiseren’
 
“Door samen te organiseren willen  
gemeenten voorkomen dat zij 355 keer 
zelf het wiel opnieuw moeten uitvinden. 
Als we dat zoveel mogelijk op dezelfde 
manier doen en onze (soms schaar-
se) kennis delen, dan kunnen we meer 
maatwerk leveren aan de voorkant en 
tegelijkertijd onder de motorkap een  
efficiencyslag maken. Bovendien stelt 
het ons in staat om beter samen te  
werken met onze ketenpartners en  
medeoverheden en staan we met  
elkaar sterker ten opzichte van grote 
leveranciers.

In afstemming met het programma 
Regie op Gegevens werken we aan  
een pilot, de ‘Blauwe knop’. Dat is een 
oplossing die ervoor zorgt dat mensen 
die in de schulden zitten in een keer een 
overzicht kunnen opvragen van hun be-
talingsachterstanden bij de deelnemen-
de organisaties. Dat kan schuldhulpver-
leningstrajecten aanzienlijk versnellen en 
zo de dienstverlening verbeteren vanuit 
het perspectief van inwoners. 

Een van de activiteiten die wij ontplooien 
in het kader van Samen Organiseren is 
‘Common Ground’. Doel is dat gemeen-

ten data uit hun systemen dusdanig 
ontsluiten dat de dienstverlening verbe-
tert. Waarbij we uiteraard ook de ver-
antwoordelijkheid op ons nemen om dat 
op een veilige manier te doen. Daarbij is 
samenwerking met het programma  
Regie op Gegevens onmisbaar. 

Komend jaar hopen we voor ‘Common 
Ground’ de technische basis te kunnen 
ontwikkelen. Zodat informatie niet meer 
eindeloos heen en weer gaat, maar over 
een gemeenschappelijke gemeentelijke 
digitale snelweg. De informatiekundige 
onderlaag die daarvoor nodig is, daar 
gaan we hard mee aan de slag. Daar-
naast blijven we inzetten op de ontwik-
keling van een gezamenlijke digitale 
identiteit en op een dusdanige verbete-
ring van onze basisprocessen dat we sa-
men een efficiencyslag kunnen maken.”

‘Meer menselijke maat’
   MENS CENTRAAL / KRISTEL DIRKX ‘Naar een eerste kader voor  

persoonlijk datamanagement’ 
REGIE OP GEGEVENS / DOUWE LEGUIT

*programmamanager tot mei 2019

https://www.digitaleoverheid.nl/nldigibeter/
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DATAGERICHT 
KAN OOK  
MENSGERICHT
De overheid wil ervoor zorgen dat burgers en ondernemers regie op hun eigen  
gegevens krijgen, zo staat onder meer in het Regeerakkoord. Maarten Schurink 
en Maarten Camps, respectievelijk secretaris generaal van het ministerie van  
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het ministerie van Economische  
Zaken en Klimaat, vertellen wat daarvoor nodig is.

Als burgers en ondernemers hun (persoons)
gegevens kunnen inzien, wijzigen en anderen  
er toegang tot kunnen geven, dan kunnen zij 
hun leven en werk beter vormgeven en wordt 
privacy beter geborgd, zo is de gedachte.  
Daarom is ‘regie op gegevens’ een belangrijk 
thema in de Nederlandse Digitaliserings-
strategie, de agenda digitale overheid NL  
DIGIbeter en in het Regeerakkoord. 
Het concept is allesbehalve nieuw, zo werd het 
in 2001 al geopperd door de commissie Snellen. 
Er bestaan diverse initiatieven die persoonlijk 
datamanagement, een andere term voor regie 
op gegevens, mogelijk maken. Enkele voorbeel-
den zijn IRMA, Qiy en Schluss. Wat wel nieuw 
is, is de brede aanpak op rijksniveau in het pro-
gramma Regie op Gegevens. Opdrachtgever 
van het programma is het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), 
de secretarissen-generaal SG van de ministe-
ries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), 
en van Justitie en Veiligheid (J&V) zijn sponsor 
vanuit het SG-overleg.

Met ‘Mens Centraal’ onderzoeken we 
aan de hand van levensgebeurtenissen  
hoe we gegevens zo goed mogelijk      
kunnen ontsluiten, ten gunste van de 
burger, met de community ‘Gebruiker 
centraal’ sleutelen we aan een gebrui-
kersvriendelijke overheid om te leren hoe 
we dienstverlening kunnen verbeteren, 
en met ‘Samen Organiseren’ trekken we 

op bij het ontsluiten van gegevens, op 
dit moment specifiek op het onderwerp 
schuldhulpverlening.
In 2019 is de ambitie om te komen tot 
een eerste kader voor Regie op Gege-
vens, waarbij de mens centraal staat 
en wat zorgt voor vertrouwen in het 
ontsluiten en uitwisselen van gegevens. 
Daarnaast zetten we in op een aantal 

pilots om uit te vinden wat wel en wat 
niet werkt in de praktijk. Tevens gaan 
we kennis verbinden om zo het concept 
verder in te vullen. Bovendien gaan we 
een aanzet maken voor een transitieplan 
waarin we aangeven wat er nodig is om 
‘regie op gegevens’ de komende jaren 
verder uit te rollen en stellen we een in-
novatieagenda op.” 

De kenniscommunity ‘Gebruiker  
Centraal’, bestemd voor iedereen die 
bij de overheid werkt en voor onze  
leveranciers, streeft naar een service-
gerichte en gebruiksvriendelijke (digi-
tale) overheid. Vanuit de basisgedach-
te dat je als overheid de beste overheid 
moet zijn die er is. Want als burger 
kan je niet zeggen ‘nou, doe mij maar 
een andere overheid, deze is stuk’, stelt 
Victor Zuydweg, (mede-)intiatiefnemer 
van deze kenniscommunity. 
 
“Als kenniscommunity bedenken en orga-
niseren we evenementen en workshops, 
verdeeld over het jaar, waarin onze 
deelnemers leren van elkaars ervaringen 
en samen ideeën opdoen. Daarnaast 
ontwikkelen we instrumenten, zoals het 
Manifest Gebruiker Centraal, waarin we 
een aantal ontwerpprincipes hebben 
vastgelegd, richtlijnen die helpen om in 
ontwerpen de gebruiker centraal te stel-
len. Een ander voorbeeld is het ‘Optimaal 
Digitaal Spel’ (zie kadertekst), een work-
shop in spelvorm waarbij deelnemers 
spelenderwijs scherp krijgen waar zij op 
moeten focussen om hun (digitale) dienst-
verlening te verbeteren. Ook doen we een 
aantal partnerprojecten, onder andere 
met de gemeente Rotterdam en Wigo4it 

Waarom is regie op gegevens zo belangrijk 
in de digitaliseringsplannen van de overheid? 

MAARTEN SCHURINK: “In de agenda NL DIGIbeter staat dat we 
veel waarde hechten aan de grondrechten van mensen, zoals 
privacy. We willen mensen inzicht geven in welke gegevens 
de overheid van hen heeft, we willen dat mensen deze gege-
vens kunnen aanpassen en verifiëren, en kunnen gebruiken. 
Bijvoorbeeld door te zorgen dat mensen hun gegevens kun-
nen delen met een andere partij. Ik verwacht dat het in de 
toekomst nog verder zal gaan: nu registreert de overheid, dat 
gaat de burger straks zelf doen. Natuurlijk moeten we daar 
allerlei controlemechanismen voor inbouwen, maar straks 
kan ik als burger naar een digitale plek, bijvoorbeeld een app 
op mijn telefoon, waar ik kan zien welke gegevens de over-
heid van mij heeft en waar ik die gegevens kan aanpassen. 
Waar ik ook kan zien waarvoor mijn gegevens worden ge-
bruikt en of ik het daar mee eens ben. Voor de héle overheid. 
Dat is nu nog toekomstmuziek, want het is uitermate lastig 
om de grote systemen van de overheid zodanig toegankelijk 
te maken dat dit makkelijk kan. Maar het is wel de richting die 
we op gaan.”                                                                                  F       

‘We moeten de beste  
overheid zijn die er is’
 GEBRUIKER CENTRAAL / VICTOR ZUYDWEG

OPTIMAAL 
DIGITAAL IN 
SPELVORM

 
Het Optimaal Digitaal spel is een 
workshop in spelvorm, ontwikkeld 
door de overheidsbrede kennis-
community ‘Gebruiker Centraal’. 
Doel is om met teams of betrokke-
nen bij een project spelenderwijs te 
focussen op mogelijke verbeterin-
gen in de (digitale) dienstver lening. 
Het spel eindigt met concrete ac-
ties die de volgende dag al kunnen 
worden opgepakt. De bijvangst is 
een beter inzicht in wat collega’s 
belangrijk vinden en de bereidheid 
elkaar daarbij te helpen. 
Spel aanvragen? Mail dan naar 
info@gebruikercentraal.nl

om te zorgen dat er voldoende aandacht 
is voor het gebruikersperspectief.

Samenwerking is er onder andere al 
veelvuldig met het programma Regie 
op Gegevens. We zijn randvoorwaar-
delijk voor elkaar. Regie op gegevens is 
immers pas mogelijk als dat gebruikers-
vriendelijk kan. Andersom gaan transac-
ties bij de overheid bijna altijd over per-
soonlijke gegevens. We hebben elkaar 
dus nodig. Waar het programma Regie 
op Gegevens nadenkt over de verre toe-
komst, schuiven wij steevast dat gebrui-
kersperspectief naar voren.  

In 2019 staan er een aantal bijeenkom-
sten gepland over ‘fatsoenlijk digitalise-
ren’ van de overheid en houden we een 
bijeenkomst over inclusieve dienstver-
lening. Daarnaast gaan we ons Design 
System verder ontwikkelen, een soort 
gemeenschappelijke bibliotheek met 
allerlei elementen die helpen om gebrui-
kersvriendelijke diensten te ontwerpen 
en bouwen. Eind november gaan we 
bovendien een groot driedaags interna-
tionaal congres organiseren over hoe we 
van elkaar kunnen leren, bedoeld voor 
iedereen die werkt aan (online) dienst-
verlening van de overheid.”
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Het idee dat burgers regie over hun 
eigen gegevens voeren, is niet nieuw. 
Waarom gaat het nu wel lukken om 
dit te realiseren? 

SCHURINK: “Er is al veel gerealiseerd. Kijk naar 
het stelsel van basisregistraties, dat goed wordt 
gebruikt. Kijk naar de vooringevulde aangifte 
van de Belastingdienst en de landelijke aanpak 
adreskwaliteit waarin we echt grote slagen 
maken, over de grenzen van organisaties heen. 
Er worden steeds meer ketens gedefinieerd 
waarin we samenwerken en gegevens delen. 
De technologie maakt het ook makkelijker om 
dit te doen. De overheid heeft grote legacy 
systemen, dat gaan we niet snel veranderen. 
We kunnen daar wel een schil overheen leggen, 
waardoor gegevens uit die systemen toegan-
kelijk worden. Natuurlijk hebben we nog een 
hoop werk te doen voordat we met onze oude 
systemen en generieke voorzieningen burgers 
echt regie op hun gegevens kunnen geven. 
We zullen bijvoorbeeld Mijn Overheid en DigiD 
moeten moderniseren. Ik wil niet de suggestie 
wekken dat we dit over een jaar gerealiseerd 
hebben. Maar de eerste dingen zullen dan al 
wel zichtbaar zijn, zoals een meer Appachtige 
Berichtenbox.”

Om ervoor te zorgen dat burgers en onder
nemers echt regie op hun eigen gegevens 
kunnen voeren, moeten veel overheden actie 
ondernemen. Hoe stuur je daarop? 

CAMPS: “De urgentie dat we dit moeten realiseren, wordt 
binnen de hele overheid gevoeld. Het gevaar is nu dat we 
gaan zitten wachten tot er een grote blauwdruk voor alles is, 
terwijl er al veel initiatieven zijn op dit gebied. Die blauwdruk 
komt er dan ook niet. De kunst is juist dat we ervoor zorgen 
dat we van elkaar gebruiken wat goed werkt. En dat ketens 
met elkaar kunnen communiceren, omdat ze allemaal op de-
zelfde manier data ophalen. Hoe het data management pre-
cies wordt ingericht zal per keten verschillen. De zorgketen 
heeft bijvoorbeeld andere begrippen dan de keten werk en 
inkomen. Maar dat wil niet zeggen dat andere partijen er niet 
met hun datatreintje langs kunnen.” 
SCHURINK: “Het belangrijkste waar we nu als Rijk zelf op 
moeten sturen, is dat de generieke voorzieningen in orde zijn. 
Dat we het stelsel van basisregistraties doorontwikkelen en 
dat we identificatie en authenticatie regelen. We regelen dus 
de registraties en de toegang. We gaan niet zeggen welke 
voorziening voor persoonlijk datamanagement gebruikt moet 
worden. We maken wel een normenkader waaraan voorzie-
ningen moeten voldoen. En we ondersteunen experimenten 
op dit gebied, zodat we leren wat wel en niet werkt. Het be-
sef dat we dit in samenwerking moeten doen, is er. Ik denk 
dat er op dit vlak ook een flinke ontwikkeling plaatsvindt bin-
nen de overheid, er liggen nu niet voor niets overheidsbrede 
ambities zoals de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en  
NL DIGIBeter. Er is meer samenhang en meer gezamenlijke 
sturing. Dat moet ook wel, want anders lukt dit niet.”           T       

Dit artikel is eerder verschenen in iBestuur, nummer 28

‘Er is meer samenhang nodig en meer  
gezamenlijke sturing om de ambities,  
zoals regie op gegevens, in de  
overheidsbrede digitaliseringsplannen 
te realiseren. Dat moet ook wel, want  
anders lukt het niet.’ Maarten Schurink

‘Regie op gegevens vraagt om  
het toegankelijk maken van  
gegevens vanuit de gehele  
overheid. Dit biedt ook een kans 
om dienstverlening meer vanuit  
de leefwereld van burgers aan te 
bieden.’ Maarten Camps

Gaat regie op gegevens vooral over het borgen 
van privacy? 

MAARTEN CAMPS: “Het gaat ook over het verbeteren van 
onze dienstverlening. Onze samenleving wordt steeds meer 
data gedreven en mensen vinden het zo langzamerhand heel 
vreemd dat ze vaak gegevens moeten verstrekken die de 
overheid al van hen heeft. Regie op gegevens betekent ook 
dat een burger of ondernemer derde partijen toestemming 
kan geven om relevante gegevens bij de bronnen waar ze 
al staan, op te halen. Dat is sneller, preciezer, foutlozer en 
gebruiksvriendelijker dan hoe we het nu geregeld hebben. 
Daarnaast helpt het de overheid om bepaalde ambities te 
realiseren. Als mensen bijvoorbeeld hun eigen gegevens in 
de Basisregistratie Personen kunnen inzien en wijzigen, dan 
kunnen zij daar ook hun emailadres invullen en wijzigen als 
dat verandert. Dat is een wens van dit kabinet.” 

Hoe kan regie op gegevens de dienst  verlening 
van de overheid verbeteren? 

 
CAMPS: “Als we willen dat mensen regie op hun gegevens 
krijgen, dan zullen we deze gegevens moeten ontsluiten 
vanuit de diverse systemen van de overheid. Het overzicht 
dat daardoor ontstaat, helpt de overheid om dienstverlening 
meer integraal aan te bieden. Dat gebeurt deels al. De Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) bijvoorbeeld, 
hergebruikt gegevens uit de basisregistraties van het Kadas-
ter. De RVO biedt agrarisch ondernemers een vooringevulde 
aangifte aan, met topografische kaarten op basis waarvan 
ze hun beslissing kunnen nemen, en vragen hen dit te verifi-
eren.”
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Van 21 tot en met 23 juni 2019 vond in de Caballero Fabriek in 
Den Haag de derde Regie op Gegevens Hackathon plaats. 
Tijdens een driedaagse hackathon van Regie op Gegevens zijn 
deelnemers uitgedaagd om hun concept voor het veilig en be-
trouwbaar uitwisselen van persoonlijke gegevens klaar te maken 
voor een toets in de praktijk, onder het motto ‘van concept naar 
praktijktoets’. Centraal stonden de lifeevents studeren, overlijden 
van een naaste en verhuizen. De drie winnaars mogen de door 
hen uitgedachte praktijktoets daadwerkelijk gaan uitvoeren.

De verplichte inkomenstoets voor het toewijzen van een 
sociale huurwoning kan veel gebruiksvriendelijker. Om dat 
te bewijzen heeft David Lamers samen met Marnix van den 
Bent van het ‘Blockchain Acceleration Lab’ bij Rabobank 
een proof-of-concept gebouwd. Dit bestaat uit een ‘identity 
wallet’ waarbij zero knowledge proofs en blockchain tech
nologie worden gebruikt. Deze oplossing leverde het team 
van Rabobank de eerste prijs op tijdens de hackathon van 
Regie op Gegevens. Komend halfjaar gaan ze een prak-
tijktoets doen met MijnOverheid. 

INKOMENSTO ETS

“David: Met onze inzending voor het lifeevent ‘verhuizen’ 
hebben wij ons gericht op de inkomenstoets die woningcor-
poraties moeten doen voor het toewijzen van een sociale 
huurwoning. Nu moeten huurders vaak handmatig of als 
pdf’je allerlei stukken overleggen. Als alternatief introduceren 
wij de identity wallet, een persoonlijke dataomgeving waar 
we al twee jaar lang verschillende proofofconcepts mee 

doen. Idee is dat een huurder straks zijn finan-
ciële informatie kan ophalen bij de Belasting-
dienst en met behulp van deze identity wallet 
aan de inkomenstoets onderworpen wordt.”

ZERO KNOWLEDGE PROOFS

“Sterk punt in de aanpak is dat we dat doen 
met behulp van de Zero Knowledge Proof tech-
niek. Door deze techniek hoeft een potentiële 
huurder zijn inkomensdata namelijk niet meer 
te delen en is er sprake van dataminimalisatie. 
Een corporatie stelt de vraag of het inkomen 
in een gespecificeerd bereik ligt en de identity 
wallet formuleert daar vervolgens een ja/nee 
antwoord op. Corporaties komen het exacte 
inkomen van de huurder zo dus ook niet te  
weten.”

MENS CENTRAAL

“Het concept scoort niet alleen goed vanwege 
dataminimalisatie, een belangrijk aspect van de 
AVG. Het stelt ook de eindgebruiker centraal. 
Met de identity wallet heb jij immers controle 
over jouw eigen data en geef jij alleen toestem-
ming met wie je welke data deelt. Het concept 
is bovendien breder toepasbaar: we hebben al 
een aantal succesvolle proof-of-concepts ach-
ter de rug, onder andere voor het aanvragen 
van hypotheken en voor het ontwikkelen van 
een vaildeerbaar cv.”

INCLUSIE

“Op het terrein van inclusie willen we in de pilot 
voor Regie op Gegevens een volgende stap 
zetten. We hebben twee persona’s gedefini-
eerd: een normaalgroep en jongeren met een 
cognitieve beperking. We gaan user journeys 
creëren in cocreatie met deze groepen om ze-
ker te zijn dat de identity wallet voor een grote 
doelgroep bruikbaar is. Het plan van aanpak is 
al klaar. Dit najaar gaan we met de uitvoering 
aan de slag.”

Inkomenstoets sociale huurwoningen 
via identity wallet
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Hackathon focust op verhuizen,  
overlijden van een naaste en studeren

DE SPELREGELS
Tijdens de driedaagse hackathon van Regie op Gegevens gingen de deelnemers op zoek naar innovatieve oplossingen voor de 
life-events verhuizen (adres wijzigen, het kopen van een woning, het huren van een woning, het huren van een sociale huurwoning, 
overlijden van een naaste en studeren (studeren in het buitenland of als buitenlandse student in Nederland studeren). 
Opdracht was hun oplossingen te concretiseren en uit te werken tot een te toetsen product of dienst, met een plan van aanpak en 
bijbehorende coalitie. Tijdens de hackathon kregen deelnemers een gratis juridische check door experts van advocatenkantoor  
Pels Rijcken van hun oplossing en konden zij gebruikmaken van deskundigen vanuit de overheid en private partijen.
Voor de winnaars was er prijzengeld: € 5.000,- voor de eerste prijs, €3.000,- voor de tweede prijs en € 2.000,- voor de derde prijs. 
Daarnaast wonnen zij een pilot ter waarde van € 50.000,- met de toezegging dat zij daarbij onder voorbehoud gebruik kunnen ma-
ken van testdata en digitale voorzieningen zoals MijnOverheid. De praktijktoetsen worden in de tweede helft van 2019 uitgevoerd.

EEN 
IMPRESSIE 

VAN DE 
HACKATHON

https://www.youtube.com/watch?v=-1y4Jz8g30k
https://www.youtube.com/watch?v=-1y4Jz8g30k
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Bij leven een vertegenwoordiger benoemen die jouw zaken 
kan behartigen, maar pas bij jouw persoonlijke gegevens 
kan, nadat jij overlijdt: dat is wat Schluss beoogt. De breed 
inzetbare oplossing scoorde een tweede plaats tijdens de 
hackathon van Regie op Gegevens. Wat is volgens  
Marie-José Hoefmans de kracht van dit idee? 

GEMACHTIGDE AANSTELLEN

MarieJosé: “Als iemand overlijdt, stuurt de gemeente een 
standaardbrief naar het huisadres van de overledene met 
de vraag wie zakelijk de honneurs waarneemt. Nu zijn dat 
de erfgenamen, of de executeur testamentair die in het 
testament is aangewezen, maar of die mensen beschikken 
over de benodigde gegevens is maar zeer de vraag. Onze 
oplossing is anders: wij willen via Schluss dat je al bij leven 
een vertegen woordiger kan aanstellen om zaken te regelen 
en dat die persoon bij (een deel van) je persoonlijke gege-
vens kan op het moment dat dat nodig is. Bijvoorbeeld om 
abonnementen te stoppen of contracten op te zeggen. Of om 
maatregelen te kunnen nemen als je onverhoopt in coma zou 
raken, als er iets geregeld moet worden voor minderjarige 
kinderen of voor een demente vader.”

CONTROLE TERUG

“Schluss is een digitale omgeving waarin al jouw gegevens 
staan. Alleen jij hebt toegang. Jij bepaalt wie er inzage krijgt 
in welke gegevens, voor welk doeleinde en voor welke  

Een infrastructuur waar alle partijen op kun-
nen inprikken. Zodat de burger conform de 
AVG op een (privacy)veilige manier regie over 
eigen gegevens kan nemen. En die gegevens 
kan uitwisselen ten behoeve van een dienst-
verlening. Dat is Digi.me. De beschikbare in-
frastructuur is breed toepasbaar, stelt Rupert 
Melsom van Digi.me.  

INTEROPERABEL FRAMEWORK

Rupert: “Digi.me is een infrastructuur, een 
interoperabel framework waarmee partijen 
gegevens kunnen uitwisselen en waarbij de 
gebruiker de volledige regie heeft. Vergelijk het 
met elektronisch betalen. Al jouw data staat 
in een veilige omgeving die jij zelf kiest. Je ont-
vangt data op die plek en je deelt data van die 
plek. Wil een organisatie wat van jou weten, 
dan stuurt hij je een aanvraag, waarin wordt 
omschreven waarom en waarvoor die data be-
nodigd is. Keur jij dat goed, dan deel je je data 
en ontvang je een afschrift van de toestemming 
die je hebt gegeven. Het principe is volledig 
gestoeld op een wereld waarbij de burger cen-
traal staat en datamobiliteit conform de AVG 
geleverd wordt.”

VALIDATED CLAIM

“Zo hebben wij bijvoorbeeld samen met IRMA 
een voorbeeld app ontwikkeld die het mogelijk 
maakt dat (ex) studenten hun diploma’s met 
een validated claim ophalen bij DUO via een 
geautomatiseerde inlogmethodiek. Bij een solli-
citatie kan iemand vervolgens die diploma’s zelf 
doorsluizen aan een werkgever. De persoon in 
kwestie heeft daarmee volledig regie over eigen 
gegevens. Voor werkgevers is het interessant 
omdat de validated claim en een ‘endtoend’ 
audit trail fraude met deze gegevens praktisch 
onmogelijk maakt.”

periode. Voordeel voor mensen is dat zij daar-
mee de controle over hun gegevens terug-
krijgen. Bedrijven weten bovendien dat zij via 
Schluss realtime de juiste gegevens inzien, iets 
wat veel administratieve lasten scheelt en alle 
risico’s van het hebben van persoonlijke gege-
vens wegneemt.”

BREED TO EPASBAAR

“Wat ons onderscheidt van andere concepten, 
is dat wij met Schluss bewust kiezen voor een 
coöperatieve organisatievorm. En de software 
die wij gebruiken is open source. Dat maakt dat 
dit echt van en voor de mensen is én blijft! Bo-
vendien is het concept van het benoemen van 
een vertegenwoordiger breder toepasbaar. Dus 
ook op veel andere aspecten van het leven.”

BEPRO EVEN IN DE PRAKTIJK

“Een volgende stap wordt wat ons betreft dat 
iemand in de toekomst ook het testament en 
het benoemen van erfgenamen via de omge-
ving kan regelen. We zijn inmiddels met de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in 
contact om vast te stellen wat daarvoor nodig 
is. Een andere mooie stap zou zijn als de arts 
die formeel het overlijden vaststelt, dit digitale 
proces in gang kan zetten. Om dat voor elkaar 
te krijgen zoeken we o.a. aansluiting bij een 
initiatief als MedMij. Het kan namelijk nog veel 
makkelijker. Want wat we hiermee uiteindelijk 
willen bereiken is dat nabestaanden zich rond-
om het overlijden van een naaste zo min moge-
lijk bezig hoeven te houden met trivialiteiten als 
administratieve zaken.”

GEEN ‘LOCK-IN’

“Het mooie van Digi.me is de interoperabiliteit. Bovendien 
is het concept volwassen: er is al een ecosysteem dat ver-
gelijkbaar is met het wereldwijde betalingsverkeernetwerk. 
Ook zitten gebruikers niet aan Digi.me vast. We leveren enkel 
de infrastructuur die berichtjes van locatie A naar locatie B 
overhevelen. Wil iemand zijn data bij een andere aanbieder 
onderbrengen? Dan is dat via de ‘exportknop’ zo geregeld. Er 
is dus geen sprake van een zogeheten ‘lockin’.” 

PRAKTIJKTO ETS

“De volgende stap is dat we in overleg met Regie op Gege-
vens een praktijktoets gaan doen met partijen in het maat-
schappelijk middenveld, waarbij we de toegevoegde waarde 
van het concept voor meerdere use-cases aantonen. Digi.me 
is een interface die burger en overheid aan elkaar kan koppe-
len, waarbij de keuzevrijheid bij de burger ligt.”

Regie over je gegevens;  
ook als je er zelf niet 
meer bent

Digi.me vergemakkelijkt 
datamobiliteit
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ROADMAP ROG

20
20

20
1 9

februari
 

Voorstudie Kader voor  
Regie op Gegevens  
 
Voorstel voor welke regiemodellen,  
principes en bouwstenen ten grondslag 
liggen aan een kader. 

juli
 

Praktijkbeproevingen
De concepten en coalities die tijdens de 
hackathon zijn uitgekozen gaan aan de 
slag met beproevingen in de praktijk.

juni  
 

Hackathon ‘van concept naar praktijktoets’ 
Met deze hackathon maken we de stap van bestaande concepten, ideeën en  
prototypes naar toetsing in de praktijk. Generieke knelpunten en juridische  
vraagstukken pakken we aan. De teams stellen samen met gecommitteerde  
coalities een plan van aanpak op voor het uitvoeren van pilots, waarbij toetsing  
bij de doelgroep een belangrijk element is.

 

augustus 
 

Concept-Kader  
Regie op Gegevens 
Ontwikkeling van het  Kader voor  
Regie op Gegevens i.s.m. de stakeholders.

december  
 

Plan voor Regie op  
Gegevens voor 2020  
(en verder) 
Met aandacht voor community, transitie, 
innovatie en onderzoeksopgaven op basis 
van een gedragen Kader voor Regie op  
Gegevens. 

Schrijfgroepen, communitysessies en simulaties  
(Werken aan de juiste kaders, afspraken, coalitievorming  
op de concepten én beproeven in de praktijk)

april- 
juni  

september-
november

Pilots en werken aan MKBA’s (dus: beproeven  
in de praktijk, toetsen kader en inzicht krijgen  
in maatschappelijke kosten en baten)
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Geboorte
Ivar en Marlous zijn de kersverse 
ouders van Julian. Ivar kan digitaal 
aangifte doen van de geboorte 
van zijn zoon, gewoon vanaf de 
bank met de kleine Julian tegen 
zich aan. Ook kan hij digitaal  
informatie uit de dossiers van de 
verloskundige en de kraamhulp 
delen met bijvoorbeeld de huisarts 
of lactatiekundige. Dat is handig 
en snel, en het scheelt een hoop 
tijd. Waardoor Ivar meer aandacht 
kan besteden aan Marlous en  
Julian. 

Zelf gegevens delen. 
Veilig en betrouwbaar.

Dit is een van de voorbeelden  
ter illustratie van hoe regie op  
je gegevens kan helpen bij het 
regelen van zaken in je leven. 
Meer voorbeelden lezen of zelf 
voorbeelden aandragen? 
Kom meedoen in onze  
community op rog.pleio.nl.

Studenten van diverse 
studie richtingen van de  
Hogeschool van de Kunsten 
(HKU) zijn in het afgelopen  
half jaar ingewijd in de  
complexe problematiek  
van schulden. Dit deden  
zij in de vorm van een  
superwrap: een nieuwe  
experimentele methode  
om inzicht te krijgen in  
taaie vraagstukken.
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Het doel was om aandacht en bewust-
wording te vragen voor de complexe 
wereld van schulden en te streven naar 
een aanpak waar er aandacht is voor 
regie van ieder mens met schulden.

Na twee startdagen waarin diverse 
sprekers hun visie en ervaringen met 
schulden met de studenten deelden, 
hebben de studenten werkbezoeken 
afgelegd bij onder andere de Voedsel-
bank, de gemeente Zoetermeer en de 
Kredietbank Nederland. Vervolgens 
zijn de studenten aan de slag gegaan 
met een eigen kunstproject. Zo ver-
beeldde bijvoorbeeld Jitte van Veen 
zijn studieschuld door rond te lopen 
met blokken hout aan zijn benen,  
onder de noemer ‘Blockchain aan  
mijn been’.

De verwonderingen en gedachten van 
de studenten, en de reactie daarop 
van mensen uit het werkveld schulden 

zijn gefilmd. Dit is online te bekijken, met titels 
als ’Ik ga een mens maken’ of ‘Lippenstift.  
Noodzaak of luxe?’

De superwrap schulden is mogelijk gemaakt door 
de programma’s Mens Centraal (Rijksoverheid), 
Regie op Gegevens (BZK) en Samen Organiseren 
(VNG) en Public Partners.

www.superwrap.nl/schulden

‘Blockchain aan mijn been’

http://rog.pleio.nl
https://www.superwrap.nl/schulden
http://www.superwrap.nl/schulden
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