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Ondernemer 

MijnOverheid 

voor 

Ondernemers 

Geeft inzicht in gegevens 

Neemt geen processen over, maar verkort 
route er naar toe 

Versimpelt transacties door hergebruik van 
gegevens en single sign-on 

Plug & play te integreren in eigen omgeving 

Betrouwbaar en veilig berichtenverkeer 



Overheden Ondernemer 

Mijn overheid voor ondernemers 

Digitaal zaken doen 

Digitale post 

Gegevensuitwisseling 

Hergebruik gegevens 

Informatie op maat 

Overheid add-ons 

Voortgangsinformatie API API Widget Portlet 

Regelingen en regels Data aggregeren 

Personalisatie Links (UWV, BD, …) 

Berichtenbox S2S berichten Contentbeheer 

Gegevens 
ondernemer 

MOvO data 
(content, regelingen, ...) 

Basisregistratie 

E-diensten 
• DigiD e.d. 
• Digipoort 
• PKI Overheid 
• RIN 

Afspraken 
(bv. berichtformaat) 

Standaarden 
(Digikoppeling …) 

GDI 

MOvO functionaliteit MijnOverheid voor Ondernemers ‘bouwstenen’ 

Mijn 

bedrijfssysteem 

MijnStad 
(vergunningen) 

Export app 
(regels, vergunningen) 

Zaaksysteem 

Mail-systeem 

App 

bron: Gardner 

Authenticatie 



Aansluiten waar de ondernemer is 



Het concept 

1. MijnOverheid voor 
Ondernemers brengt alle 
registraties van overheden 
over bedrijven samen. Naast 
inzicht hierin en startpunt 
voor transacties (mutaties) 
biedt het ook een centrale 
berichtenbox en notificaties.  
MijnOverheid voor 
Ondernemers is een 
platform, maar niet per se 
een locatie. 

Mijn overheid 

Basisregistratie 
organisatie, 

functionarissen 
Subsidies Fiscale gegevens 

Ontslagaanvragen 
Langdurig verzuim, 

verlof 
Kadastrale gegevens 

Wagenpark Regelhulpen Etc. 

Buitenlandse 
werknemers 

Vergunningen 

KvK RVO Belastingdienst 

IND UWV UWV Kadaster 

RDW Gemeente 

Berichtenbox en 
notificaties 

MijnOverheid voor Ondernemers 
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Buitenlandse 
werknemers 

Vergunningen 

KvK RVO, provincies Belastingdienst 

IND UWV UWV Kadaster 

RDW Gemeente, 
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Berichtenbox en 
notificaties 

Belastingdienst specifiek 

Publieke website 

inloggen 

Belastingdienst.nl 

3. Voor complexe 
transacties wordt de 
gebruiker - zonder opnieuw 
te hoeven inloggen - naar de 
applicatie van de 
overheidspartij gebracht. 

2. Ondernemer krijgt 
een notificatie over 
een deadline, 
beschikking of iets 
dergelijks. 

aangifte  
doen 

Transactie 4. Door data-
hergebruik kan 
MOvO transacties 
versimpelen. 
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Thema’s vanuit 
ondernemingsperspectief,  

niet vanuit overheid 

Berichtenbox en notificaties 

Hoe zou dit er uit kunnen zien? 



Geen processen overnemen. Wel 
taakgerichte call-to-actions met 

directe link naar proces bij 
partner. 

Niet alleen registraties 
ontsluiten, maar combineren tot 

inzicht. 

Op basis van ondernemings-
gegevens informatie op maat 

bieden. 

Hoe zou dit er uit kunnen zien? 
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Hoe zou dit er uit kunnen zien? 



• MijnOverheid voor Ondernemers biedt een basisvoorziening, die op termijn een 

samenhangend geheel vormt met aanvullende dienstverlening van uitvoeringsorganisaties en 

ondernemers 

• De kern van deze voorziening is berichtenverkeer en gegevensuitwisseling voor effectieve 

transacties 

• Afhankelijk van de wensen van de ondernemer kunnen de functionaliteiten op verschillende 

manieren gebruikt worden.  

• De ondernemer kan met hergebruik van gegevens/onderdelen van MOvO transacties doen 

op de plek van de uitvoeringsorganisatie zelf en is daarmee niet afhankelijk van het centrale 

portaal. 

• Gegevens kunnen via het MOvO portaal of system-to-system worden uitgewisseld. S2S 

gebeurt op een manier die vergelijkbaar is met SBR. 

•  Overheden blijven eigenaar van hun eigen processen. 

• Diensten van overheden en private partijen worden in de toekomst als add-ons toegevoegd, 

waarbij de ondernemer een ‘view’ krijgt op deze diensten. 

Samengevat 



Ontwikkeling 





We werken agile: continu leren en ontwikkelen 

Publiek testen 

(beta) 

Ontwerpen 

Toetsen  

(alfa) 

Leren / ontdekken 



en maken tegelijkertijd klantreizen vanuit life events van de ondernemer 

We beginnen met laaghangend fruit... 



Uitvoering & samenwerking 



MinEZ, KvK 

Belastingdienst, 

UWV, Logius, RVO 

Gebruikersgroepen, 

leveranciers 

Stakeholders, 

publiek 

Mede-bepalende 

partners 

Partners 



We doen het met de partners en voor de ondernemers 

RVO 

KvK Logius 

EZ BD 
Architect 



Stuurgroep 

dienstverlening 
Integrale sturing burger- & 

bedrijvenvoorzieningen 

Stuurgroep BB Partnerraad  

MOvO en OP.nl 

Burgerdomein Ondernemersdomein 

Strategisch-niveausturing 

concrete realisatie 

bedrijvenvoorzieningen 

Stuurgroep 

doorontwikkeling BB 
T
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Stuurgroep Interactie 

Vormgeving van de interactie  

van de verschillende overheden 


