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Regie op Gegevens
Het is waardevol als inwoners en ondernemers - op een
veilige en betrouwbare manier - hun gegevens kunnen
gebruiken om zaken in hun leven te regelen en hun privacy te
beheren. Dit vraagt om heldere afspraken over hoe en
waarvoor gegevens ontsloten worden, zodat gebruikers,
gegevenshouders en dienstenaanbieders met vertrouwen
mee kunnen doen aan het uitwisselen van gegevens, over de
grenzen van publiek en privaat heen.
Er zijn brede coalities van publieke, private en maatschappelijke partijen die maatschappelijke knelpunten willen
oplossen, bureaucratie tegengaan en/of innovatiekracht
vergroten, met de mens centraal en in regie op zijn/haar gegevens
als uitgangspunt.
Samen met deze partijen gaat het programma Regie op
Gegevens:
 in de praktijk onderzoeken en experimenteren met wat
ervoor nodig is om mensen ‘regie’ op hun gegevens te
geven (denk aan inzage, correctie, verwijderen en
hergebruik);
 toewerken naar heldere afspraken over hoe gegevens
ontsloten en toegankelijk kunnen worden, op een
schaalbare en uniforme manier;
 helpen bij het inrichten van het gegevenslandschap van de
overheid om ‘regie op gegevens’ te faciliteren.

De centrale vragen binnen het programma zijn:
 wat hebben mensen nodig, zodat ze hun leven digitaal
kunnen organiseren én tegelijkertijd hun persoonlijke
levenssfeer kunnen beschermen?
 wat hebben de houders van gegevens en aanbieders van
diensten nodig aan generieke bouwstenen (afspraken) om
hier op een beheersbare wijze invulling aan te kunnen
geven?
 hoe realiseren we het benodigde vertrouwen (burgers/
bedrijven/overheid) in een zo veilig, laagdrempelig en vrij
mogelijk verkeer van persoonlijke gegevens, onder regie
van het individu?
Om gezamenlijk de eerste stappen te zetten om deze vragen
te kunnen beantwoorden, organiseerde het programma
Regie op Gegevens (RoG) op woensdag 27 en donderdag 28
juni 2018 de werkconferentie Zelf geregeld, veilig en betrouwbaar!
De conferentie bestond uit een hackathon over regie hebben op
je gegevens op beide dagen en een werkconferentie op de
donderdag.
Graag nemen we je mee in wat deze dagen ons gebracht
hebben.

Hackathon 27 en 28 juni
Tijdens de Hackaton Regie op Gegevens gingen vijf teams op
zoek naar oplossingen om mensen zaken in hun leven te laten
regelen, gebruik makend van het hebben van regie op je
gegevens. Na twee intensieve dagen hebben de teams Milvum
(Going Dutch) en Odyssey (My App) een gedeeld eerste plaats
gekregen. Going Dutch richt zich op buitenlandse studenten die
in Nederland willen studeren. My App is een oplossing voor
Nederlandse studenten die in het buitenland willen studeren.
Twee veel voorkomende situaties waarin je als student heel
veel moet regelen en waarbij regie op je gegevens hebben een
groot voordeel geeft.

Going Dutch
Belangrijke vondst van dit team was het sluiten van de Circle of
Trust. Wat dit inhoudt is het beste uit te leggen aan de hand
van een voorbeeld: een Chinese student wil naar
Nederland om hier te studeren. Om dit te kunnen
regelen wisselt deze student op allerlei
plekken gegevens uit, maar dan wel alleen
gegevens die werkelijk relevant zijn. Na
beëindiging van de studie in
Nederland vertrekt de student en
wordt de Circle of Trust gesloten,
doordat zijn gegevens gewist
worden en de student met
dezelfde clean sheet weer
vertrekt. In andere woorden:
Nederland weet na verloop
van tijd niet eens meer dat
deze persoon in Nederland
is geweest voor een studie.
Mooie vondst van het
team hierbij was de
woordspeling met de term
Going Dutch. Naast de
verwijzing van gaan studeren
in Nederland, kennen we deze
kreet als ‘ieder voor zich’,
bijvoorbeeld bij het afrekenen
voor een etentje. Het team van
Milvum wil een nieuwe -positieve- draai geven aan de term
Going Dutch: alleen die gegevens delen
die strikt noodzakelijk zijn; ‘gierig zijn
met je persoonlijke data’.
Teams Going Dutch/My App winnen de
Hackathon Regie op Gegevens

My App
Dit concept richtte zich op Nederlandse studenten die in het
buitenland willen studeren en waarvoor veel gegevens moeten
worden uitgewisseld. Wat bij dit concept opviel was de laagdrempelige conversatiestijl in een dialoogvenster (op/in een app) om
de uitwisseling van relevante gegevens laagdrempelig mogelijk
maken. My App stelt de student centraal en geeft hem regie over
zijn eigen gegevens en de uitwisseling ervan. Ook bedacht dit
team een AI functie die helpt als leugendetector bij het beantwoorden van vragen (in random volgorde en in de conversatiestijl
zoals hiervoor genoemd) om een visum te kunnen verkrijgen voor
het land waarin de student een deel van zijn of haar studie wenst
te volgen. Hiermee kan eventuele fraude ook voorkomen worden.

Twee winnaars

Eervolle vermeldingen

Omdat de twee concepten inhoudelijk zo aan elkaar raken Nederlandse studenten die in het buitenland willen studeren
versus buitenlandse studenten die in Nederland willen studeren -,
én omdat de suggesties voor verbetering complementair aan
elkaar bleken te zijn, heeft de jury, bestaande uit Giuletta Marani
(prg. Regie op Gegevens), Sybren van Dam (ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Kristel Dirkx (prg.
Mens Centraal) ervoor gekozen om deze twee teams met een
gedeelde eerste plaats te belonen en het verzoek gedaan om het
vervolgtraject (verdere uitwerking en een haalbaarheidsstudie)
gezamenlijk verder op te pakken.

Eervolle vermeldingen zijn er voor Team Digi.me (4e) en Team
Tomas (5e).
Digi.me is het gratis datadelingsplatform waarbij je zelf je eigen
informatie download naar een eigen datastore om vanuit daar
informatie te delen met wie je wil. Tijdens de Hackathon hebben
zij laten zien dat je MijnOverheid kan koppelen aan Digi.me en op
die manier inzage kunt hebben in met wie je welke informatie
deelt. Het doorgeven van een verhuizing kan op die manier direct
aan meerdere partijen worden doorgegeven, zonder dat je deze
informatie nog meerdere keren hoeft in te vullen.

Team Paarse Krokodillen
De tweede plaats was voor Team Paarse Krokodillen, geleid door
het UWV en met deelnemers vanuit onder meer de SVB en de
Belastingdienst. Zij ontwikkelden een mijn leven omgeving’ waar de
mens centraal staat, een zou-je-dat-wel-doen-robot (waarmee de
overheid uiting kan geven aan haar zorgplicht om mensen te
helpen bij de beslissing om bepaalde gegevens uit te wisselen) en
een andere-mensen-deden-robot (die op basis van wisdom of the crowd
alternatieven kan aandragen). Dit team kreeg voor hun ideeën
naast hun tweede plek ook nog de Mens Centraal-prijsuit handen
van Sybren van Dam (Directeur Identiteit bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). Vervolgens stelde
Team Paarse Krokodillen hun cheque ter beschikking aan het
spontaan ontstane collectief van Going Dutch/My App onder de
afspraak dat ze in een volgende fase mee mogen kijken en leren in
de verdere uitwerking.

Team Tomas heeft de trouwapp ontwikkeld. Een app waarbij je
digitaal op een makkelijke manier aan de gemeente door kunt
geven met wie je gaat trouwen en wie je getuigen zijn. De mensen
die je bij je huwelijk betrekt hoeven slechts te bevestigen dat wat
jij hebt geschreven juist is. Het onnodig delen van persoonsgegevens komt daardoor niet meer voor. Het omslachtige proces van
het kopiëren van paspoorten, deze voorzien van handtekeningen
en vervolgens opsturen naar de bruid en bruidegom, die dit op
hun beurt weer in moeten leveren bij de gemeente, behoort
hiermee tot het verleden.
Het was enorm leuk en vooral leerzaam om zo met elkaar bezig
te zijn met deze vraagstukken. Het team van Regie op
Gegevens verheugt zich dan ook alvast op de volgende
#HackathonRoG op 12/13 oktober. Van de hackathon is door
dagvoorzitter Rob Koops een filmpje gemaakt, Wilt u meer
informatie over de hackathon in oktober, stuur dan een mail
naar regieopgegevens@ictu.nl.

Sybren van Dam overhandigt de
‘Mens Centraal-prijs’ aan Team
Paarse Krokodillen.

Werkconferentie 28 juni
Op donderdag 28 juni was de Rode Olifant in Den Haag het
toneel van de werkconferentie Zelf geregeld, veilig en
betrouwbaar! van het programma Regie op Gegevens. Meer
dan 150 bezoekers werkten gezamenlijk in elf (parallel-)sessies
aan onder meer de houtskoolschets voor een uniforme set van
eisen (USvE), juridische kaders, governance op afspraken
stelsels en het EU-perspectief op mensen en hun gegevens.
Ook maakten de deelnemers kennis met een viertal maatschappelijke initiatieven die reeds in de praktijk werken aan
het digitaal kunnen regelen van zaken in je leven, dankzij het
hebben van regie op je gegevens. Hieronder een kort verslag
van elke sessie.

SCRUM DE JUISTE SPELREGELS?
Een van de kernopgaves van het programma Regie op Gegevens
is het maken van een aantal basisafspraken (spelregels) waardoor
gegevensdeling op een veilige en betrouwbare manier onder regie
van burgers en bedrijven kan plaatsvinden. We noemen dit ook
wel de uniforme set van eisen. Inzet is dat met deze spelregels
mensen met vertrouwen gebruik kunnen maken van innovatieve
oplossingen en nieuwe diensten die de markt biedt. In de ochtend
van de werkconferentie is er met een gezelschap van overheidspartijen, bedrijven, stelsels stichtingen en dienstverleners
gesproken over deze spelregels.
Een impressie
 ‘We voeren iedere keer de discussie
opnieuw of een gegeven gedeeld
mag worden. Het programma
kan een doorbraak forceren
door een generieke
beschrijving te geven van
de kaders waarbinnen
datadeling –altijdmogelijk is.’

SCRUM ‘de juiste
spelregels?

 ‘De afsprakenset mag niet alleen rekening houden met een
kritische bovenlaag, maar moet er ook zijn voor de minder
zelfredzame burger.’
 ‘De Uniforme Set van Eisen moet voorkomen dat er machtsongelijkheid ontstaat en juist de positie van de burger
versterken.’
 ‘De Uniforme Set van Eisen moet transparantie afdwingen
over het gebruik van gegevens, zodat er maatschappelijk
vertrouwen wordt gecreëerd over het veilig gebruik van data
en van toepassingen.’
Daarvoor is een eerste openingsbod gepresenteerd, om vervolgens
langs drie hoofdlijnen (grondslagen, ontwerpprincipes en
governance) in parallelle werksessies de belangrijkste vraagstukken te bespreken en vast te stellen wat er voor het eind van het
jaar opgelost moet zijn om tot een goede set van eisen te komen.
De levendige discussies hierover hebben veel input opgeleverd,
die we gaan gebruiken voor de volgende stappen.
Tot slot zijn afspraken gemaakt over het vervolg. De komende
maanden zal in verschillende open werkgroepen de inhoud van
de Uniforme Set van Eisen verder worden ingevuld. Het doel is
om een eerste versie eind dit jaar te kunnen presenteren.

Introductie
Regie op
Gegevens

INTRODUCTIE REGIE OP GEGEVENS
Programmamanager Douwe Leguit nam de aanwezigen mee in
het concept regie hebben op je gegevens en het gelijknamige
programma.
Hij deed dit onder meer door het onderwerp te plaatsen in de
politieke context van het regeerakkoord, de Nationale
Digitaliseringsstrategie en de aankomende Agenda Digitale
Overheid. Om vervolgens langs een aantal praktijkvoorbeelden
uiteen te zetten wat het hebben van regie op je gegevens inhoudt
en waarom je daar voordeel van kunt hebben.
Niet in de laatste plaats stond hij stil bij waar het programma de
komende periode aan gaat werken om hier een stap verder mee
te komen. Deelnemers aan de sessie hebben daarvoor ook nog
een aantal suggesties gedaan. Binnenkort meer nieuws hierover
via de website.

JURIDISCHE KADERS
REGIE OP GEGEVENS
In twee rondes hebben Sandra van Heukelom en Nina Bontje (van
advocatenkantoor PelsRijcken) een toelichting gegeven op de
bestaande juridische mogelijkheden en vraagstukken rondom
regie op gegevens. Deze zomer zullen zij in opdracht van het
programma hierover een rapportage opleveren.
Een impressie
 ‘Weten dát er informatie over jou wordt uitgewisseld, is niet
per definitie hetzelfde als toestemming geven dat dit plaatsvindt, of regie kunnen voeren deze uitwisseling. ‘
 ‘In een zogeheten tweezijdig marktstelsel, waarbij de bron niet
meer alleen aan de dienstverlener levert maar deze informatieuitwisseling via een zogenaamde agent (onafhankelijke
tussenpartij) kenbaar wordt gemaakt aan de betreffende
persoon is een manier om de uitwisseling van gegevens
transparanter in te richten.’

 ‘In een gedecentraliseerd stelsel ligt de volledige regie bij de
persoon in kwestie. Zij kan dan volledig zelf bepalen welke
gegevens voor welk doel of dienst worden gebruikt.’
 ‘Discussiepunt: Kan eenieder in elke situatie het beste zelf
bepalen wat er met zijn gegevens gebeurt, of zijn er ook
situaties denkbaar waarbij dit niet het beste werkt?’
Deze workshop was een goede aftrap voor nadere juridische
verkenningen en discussies. De komende maanden zullen we via
de online community en werksessies de juridische kaders en
vraagstukken nader invullen.

UNIFORME SET VAN EISEN EN
IMPACT ASSESSMENT
Deze workshop werd gegeven door Steven Gort. Hij is datafluisteraar bij ICTU. De inhoud van deze workshop was zeer vergelijkbaar
met de scrumsessie in de ochtend, in die zin dat Steven een eerste
visie op de uniforme set van eisen gedeeld heeft met de aanwezigen. Deze ‘houtskoolschets’ kent drie hoofdlijnen: rechtsgronden,
governance & accountability en ontwerpprincipes.
In de ochtend was al duidelijk geworden dat een andere insteek,
namelijk meer vanuit de (maatschappelijke) vraag voor een
individu en/of groep, wellicht een beter idee is, of de optie dat de
inhoud van de UsvE meer op een routekaart zou moeten lijken. In
de workshop is poging gedaan om deze feedback alvast te
toetsen en daarnaast verder over de beelden rondom een UsvE
van gedachten te wisselen.
Het beeld dat na de beide workshops overblijft is dat er vele
puzzelstukjes te ordenen zijn. Ondanks dat deze puzzel zo op het
eerste gezicht niet zo eenvoudig is, is dat een ontdekkingstocht
die we gezamenlijk met elkaar gaan maken. Publiek, privaat en
maatschappelijk. In het veld bij initiatieven, vanuit beleid en
vanuit de uitvoering. Deze workshop was wat dat betreft ook een
aftrap van de route die zal gaan leiden tot een gemeenschappelijk
begrepen en gedragen USvE v0.1 eind van dit jaar.

DE EUROPESE KIJK OP
MENSEN EN GEGEVENS

ONTSTAAN EN WERKING VAN
AFSPRAKENSTELSELS

Deze workshop werd in twee rondes gegeven door Arthur van der
Wees (Arthur’s Legal). Vanuit zijn advieswerk richting de Europese
Commissie, bij beleidsontwikkeling op het gebied van digitalisering, heeft hij zijn kijk op Europa en regie op gegevens gepresenteerd. De aanwezigen zijn in vogelvlucht meegenomen door het
beleidslandschap van de EU, drijfveren en wat er nog op ons
afkomt aan nieuw Europees beleid, vanuit het perspectief regie op
gegevens. Deze zomer zal -in opdracht van het programma- een
rapportage over de Europese kijk op mensen en hun gegevens
verschijnen.

In twee rondes is Esther Makaay (SIDN) ingegaan op het ontstaan
en de werking van afsprakenstelsels. Esther is betrokken bij de
ontwikkeling van afsprakenstelsels, digitale identiteiten en eID
schemes vanuit SIDN en ze neemt deel aan de Open Identity
Exchange (OIX), een technologie-neutrale non-profitorganisatie,
die zich inzet voor het versnellen van de invoering van digitale
identiteitsdiensten op basis van open standaarden. Vanuit die
laatste hoedanigheid schreef zij een whitepaper, getiteld: Trust
Frameworks for Identity Systems.
De workshop was een korte introductie in de wereld van afsprakenstelsels. Onderwerpen die de revue passeerden waren het
belang en ontstaan van stelsels, de vormen en rollen binnen
stelsels en de manier waarop governance ingericht kan worden.

Een impressie
 ‘Trusted digital is een ‘need to have’, niet een ‘nice to have’.’
 ‘We moeten als Nederland meer use cases communiceren.
Laten zien waar we tegenaan lopen in de praktijk: ‘dit gebeurt
ons x keer per dag. Hier hebben we last van.’.’
 ‘Ook moeten we laten zien wat het oplevert, dus de ‘pain’ én
de ‘gain’ laten zien. Daarmee bereik je de EC.’
 ‘Data en het ontsluiten ervan zijn een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid: mensen zelf, de overheid, gemeenten,
provincies, binnen organisaties. Overal. We moeten dit dus
samen doen.’
 ‘Graag introduceer ik het ‘principle of no surprises’. Mensen
moeten niet voor verrassingen komen te staan, zowel positief
als negatief, dat moet een van je leidende uitgangspunten
zijn. Je hebt je data beschikbaar gesteld voor een
bepaald doel en dan mag er dus niet zomaar
iets anders gebeuren.’
Daarnaast hield Arthur van der Wees
een pleidooi voor meer Nederlandse
betrokkenheid -én in een vroeger
stadium- bij wat er in de Europese
Unie gebeurt. Hij zou graag meer
Nederlanders willen tegenkomen
bij gelegenheden waarbij je nog
mee kunt schrijven aan beleid. Dit
pleidooi sloot mooi aan bij de
lancering van de RoG-community,
waar het onderwerp EU Perspectieven
een van de launching themas is.

De Europese kijk op
mensen en gegevens

Een impressie
 ‘Men kan kiezen voor verschillende vormen van besturing voor
een stelsel, multi-stakeholder of één die de koers bepaalt. De
overheid kan waarschijnlijk beter kiezen voor het eerste.’
 ‘Het managen van een afsprakenstelsel is een flinke taak die
niet onderschat moet worden en waar een onafhankelijke
organisatie op ingericht moet zijn.’

 ‘Het programma heeft de lastige taak om de afsprakenstelsels
en uniforme set van eisen samen met de markt op te stellen.
Een risico daarvan is dat het beeld zou kunnen ontstaan dat de
markt overheidsbeleid bepaalt.’
 ‘In de markt zijn mogelijk al zaken te vinden die een gedeelte
van de oplossing voor accountability in afsprakenstelsels
kunnen vormen.’
De presentatie hielp de deelnemers goed op weg in de voorwaarden om een afsprakenstelsel op te richten, positie te kiezen en te
beheren. De presentatie is in de kennisbank van Regie op
Gegevens te vinden, daarnaast kan iedereen in de community
terecht met vragen over dit thema of over een van de andere
gespreksonderwerpen.

  MIJN FINANCIËN,
GEWOON ZELF GEREGELD
Tijdens deze drukbezochte workshop konden deelnemers
kennismaken met het collectief dat zich - onder aanvoering van
VNG Realisatie - bezig houdt met een pilot voor betere schuldhulpverlening (SHV) en waar het kunnen beschikken over je
gegevens een essentiële rol speelt. De workshop werd gegeven
door Astrid van den Biggelaar (VNG Realisatie). De discussie was
zeer levendig en er waren veel vragen uit de zaal. Bijvoorbeeld
over hoe het werkt, of er al een demo is en waar de data staat.
Het was duidelijk dat de aanwezigen graag met elkaar in gesprek
willen gaan over regie op je financiële gegevens. Deelnemers gaven
aan het interessant te vinden om ervaringen met elkaar uit te
wisselen, met name lessons learned en waar ze tegenaan lopen.
Een impressie
 ‘Hoe moeten we omgaan met toestemming (als grondslag
voor de verwerking van gegevens, maar ook de ‘kern’ van in
regie zijn op je gegevens) bij SHV in relatie tot de afhankelijkheidspositie van burgers en hoe zou je dat nou zou moeten
regelen?’
 ‘Hoe moet je ermee omgaan als mensen om wat voor reden
dan ook de regie niet kunnen of willen voeren? De huidige
situatie met mensen die door een rechter onder bewind of
curatele worden gesteld is een kwestie van goed inrichten met
machtigingen, maar hoe om te gaan met mensen die vrijwillig
hun financiën willen overlaten of grenssituaties (bijvoorbeeld
bij lichte verstandelijke beperkingen of dementie)?’
 ‘Hoe gaat de uniforme set van eisen straks in de praktijk
werken en hoe weten mensen straks of bijvoorbeeld een app
of website veilig is?’
Aan het einde van de sessie bleek dat het gesprek nog lang niet
afgelopen was, mensen vonden het duidelijk een meerwaarde
hebben om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn. Vanuit
het programma werd gewezen op de community die online is

ingericht om verder met elkaar deze vragen uit te diepen en dat er
voor het najaar verschillende werksessies gepland staan om hier
gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

MIJN ZORG,
GEWOON ZELF GEREGELD
In deze workshop konden de deelnemers van de werkconferentie
kennismaken met het afsprakenstelsel voor de zorg: MedMij.
Marcel Heldoorn, manager Digitale Zorg, bij de Patiëntenfederatie
nam de aanwezigen mee in de opzet van MedMij.
Een impressie
 ‘Het denken in portalen, waarbij de mens gegevens kan inzien
en via dat portaal diensten kan uitvragen of in gang kan zetten
is op zichzelf een mooie gedachte. Maar in de zorg hebben
mensen vaak meerdere behoeften en zorgvragen die op
verschillende manieren door elkaar lopen, en dan werkt het
werken met portalen niet meer.’
 ‘In de zorg is een ontwikkeling doorgemaakt van het medische
dossier en gezondheidsdossier naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Vanuit MedMij worden de afspraken
hierover vastgelegd.’
 ‘Gegevens over gezondheid zijn breder van aard dan we
denken. Dit zijn niet alleen gegevens gerelateerd aan ziekte en
zorg, maar ook aan gezond gedrag, sporten, voeding.’
 ‘Regie hebben op je gezondheid gaat verder dan regie hebben
op je gegevens. Vanuit MedMij is het hebben van regie op je
gegevens geen doel op zich. Doordat je regie hebt op je
gegevens én op processen in de zorg heb je regie op je
gezondheid. En dát is het streven.’
Er kwamen ook nog wel ingewikkelde vraagstukken aan bod,
bijvoorbeeld over of er zoiets als een patiëntgeheim zou moeten
komen, of wat mensen in regie op hun eigen gegevens betekent
voor verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als het gaat om
zorg- of gezondheidskwesties.

MIJN VERVOER,
GEWOON ZELF GEREGELD

MIJN WOONCARRIÈRE,
GEWOON ZELF GEREGELD

Regie hebben op je gegevens kan ook helpen als je een beperking
hebt en je wilt je vervoer regelen. Immers, als je informatie over
jouw beperking en reisbehoefte zou kunnen delen met vervoersaanbieders, dan kun je een maatwerkaanbod krijgen. Dit is waar
het maatschappelijk initiatief Iedereen Mobiel zich mee bezig houdt.
Eric Loe en Maarten Ploeg namen de deelnemers aan deze
workshop mee in de moeilijkheden die mensen met een beperking ervaren als zij willen reizen en wat zij met hun initiatief willen
bewerkstelligen.

Een van de thema’s waar het hebben van regie op je gegevens een
rol speelt is wonen. Op dat terrein is een maatschappelijk initiatief
actief, genaamd Grip op je wooncarrière. De trekker van dit initiatief
is Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zij verzorgen het platform
voor communicatie tussen makelaars, notarissen en financieel
adviseurs, waarlangs een groot gedeelte van de hypotheken
wordt afgesloten. Grip op je wooncarrière wil dat mensen sneller en
makkelijker een huis kunnen kopen doordat de relevante en
beschikbare data van overheidspartijen en banken in een app
overzichtelijk beschikbaar is. Hiermee kan iemand ook toestemming geven aan derden om data bij bronhouders op te vragen en
kan worden voorkomen dat mensen zelf nog papieren kopieën
hoeven te verstrekken. Denise Kreft van HDN nam de aanwezigen
mee in de doelstellingen van het initiatief.

Dat deden zij onder meer door een filmpje te laten zien waarin
hun ambassadrice Roos Prommenschenckel op bezoek ging bij de
CEO van Transvision, René van der Veer, om hem uit te nodigen
voor de PPS (publiek private samenwerking) Iedereen Mobiel.
Daarna gingen zij met de zaal, waar ook enkele ervaringsdeskundigen aanwezig waren, in gesprek over hoe vervoer voor mensen
met een beperking beter georganiseerd zou kunnen worden en
hoe het hebben van regie op je gegevens daarbij een rol zou
spelen.

Een impressie
 ‘Mensen willen geen hypotheek afsluiten, maar een huis
kopen. We moeten onze oplossing daarom zo inrichten dat dit
zo snel en gemakkelijk mogelijk gaat, en niet het huidige
proces optimaliseren.’
 ‘Ook al mogen banken en notarissen wettelijk gegevens
opvragen, zonder tussenkomst van de betrokken persoon, dan
nog is het van belang dat we transparant zijn in het gebruik van
gegevens. Zo creëren we vertrouwen.’
 ‘Ik heb een onlangs een huis gekocht en moest daarvoor een
enorme papierwinkel inleveren, een oplossing als deze had mij
mogelijk geholpen.’
 ‘Het is goed dat UWV nu gegevens aanlevert aan HDN. We
moeten er ook voor gaan zorgen dat dit op een standaardmanier gebeurt, waardoor die gegevens ook in andere toepassingen te gebruiken zijn.’
De applicatie is nog in ontwikkeling, maar tijdens de workshop
heeft HDN al een aantal mogelijke designs van de oplossing laten
zien. Tijdens de workshop werd ook al gesproken met banken en
overheidspartijen over de verdere invulling van experimenten om
tot gemakkelijkere deling van data te kunnen komen.

SMALL BUSINESS INNOVATION RESEARCH (SBIR)
Dit is een competitie waarin ondernemers worden uitgenodigd
oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke vraagstukken. Ondernemers met de beste offertes krijgen opdracht hun
idee uit te werken. De SBIR vindt plaats in opdracht van BZK,
gestart onder het programma Gegevenslandschap Overheid en
nu samengevoegd met het programma Regie op Gegevens. Het
wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland.
Een SBIR bestaat uit twee fases. Fase 1 bestaat uit de opdracht
voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens
krijgen de besten uit fase 1 een opdracht om een voorstel te doen
voor toegepast onderzoek en ontwikkeling van een prototype
(fase 2). Een onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen
en bepaalt wie deze voorstellen ook daadwerkelijk mogen gaan
uitvoeren.
Voor de SBIR Gegevenslandschap werden ondernemers uitgenodigd om oplossingen aan te dragen voor een goede en veilige
digitale dienstverlening vanuit de overheid aan burgers en
organisaties met focus op gegevensgebruik. Uiteindelijk hebben

elf ondernemers voor fase 2 een offerte ingediend. Deze zijn door
een onafhankelijke commissie getoetst (op impact, technologische haalbaarheid en economisch perspectief). Door de commissie is voorgesteld om drie bedrijven een opdracht te verstrekken
voor fase 2 (onderzoek en ontwikkeling prototype.
Tijdens de plenaire afsluiting van de conferentie was er speciale
aandacht voor de winnaars van de eerste fase van de SBIR
Gegevenslandschap, te weten:
1. NEO: Alarmeren en opvolgen in basis-geo-gegevens
2. PinkRoccade: Data Virtualisatie Platform
3. Platform Forus: Blockchain, Zelf soevereiniteit en Me App
Zij krijgen voor fase 2 de opdracht voor het onderzoeken en
ontwikkelen van een prototype van de door hen bedachte
oplossingen.
Meer lezen over deze SBIR en de deelnemers kan online, via de
website van Regie op Gegevens.

De winnaars van de SBIR
Gegevenslandschap

Regie op gegevens: op
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ROADMAP: SAMEN OP WEG NAAR MEER REGIE
De komende maanden gaan we graag verder aan de slag. In
september en oktober willen we de bestuurlijke sponsoren en
coalities verder mobiliseren, starten met community-events en
werksessies rondom de uniforme set van eisen. Op 12/13
oktober willen we een vervolg geven aan de hackathon, door
een opvolgende hackathon te organiseren. Daar zal snel meer

over bekend worden. Voor november staat het Regie op
Gegevens Festival gepland en we willen het jaar afsluiten met
de oplevering van een eerste concept voor de Uniforme Set van
Eisen. Via onze agenda worden de exacte data en aanmeldmogelijkheden gepubliceerd.

AGENDA NAJAAR 2018
Samen op weg naar meer regie op gegevens in de praktijk

september

Bijeenkomst Bestuurlijke Sponsoren en Coalities

Community-event RoG – samen vraagstukken kraken

Werksessie USvE – samen afspraken vormgeven

oktober

Community-event RoG – samen vraagstukken kraken

Hackathon

november

Festival RoG

december

Werksessie USvE – samen afspraken vormgeven
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Zelf geregeld, veilig en betrouwbaar!

