


“We zijn transparant over de kwaliteit van en
tussen gegevensregistraties, geven inzicht in de 
betekenis van gegevens en we herstellen
fouten in de bronregistraties."



“Ter bevordering van de privacy wordt de eigen regie op persoonsgegevens 
vergroot. Gebruikers van overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf 
maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een 
beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt.” 



“De transparantie is verbeterd door eenduidig
inzage & correctierecht door te voeren. Ook geven

we inzage hoe we binnen de overheid individuele
gegevens gebruiken en met welk doel."



Common Ground vanuit Mens Centraal
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Verantwoordelijkheid data

• Iedere organisatie wil alle data zelf hebben

• Hooguit wil men inzichtelijk maken wat men heeft

• Men kopieert en synchroniseert een enorme berg 
data bij elkaar

• Maar: Verantwoordelijkheid hoort alleen daar
waar de data ontstaat: op de relatie, als
vastlegging dialoog
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Personal Data Management

• Regel wie welke gegevens bijhoudt (muteert)

• Regel wie welke gegevens wél mag zien

• Regel wie welke gegevens níet mag zien

• Regel voor al het overige hoe ‘entiteit’ (burger) zelf bepaalt wie wat 
met de gegevens mag doen
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Wet: Mag wel

Wet: Mag niet

PDM: Mag het?
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Eindgebruikers
Kenmerken van de 
huidige situatie

- Voor elk domein binnen een 
gemeente worden aparte 
totaaloplossingen gebruikt.

- Gegevens worden niet gedeeld maar 
uitgewisseld via complexe
berichten.

- Er is een zeer klein aantal 
leveranciers van specifieke 
oplossingen.

- Verandering en innovatie is 
daardoor ingewikkeld.

• Daarbij valt ook op

- iedere gemeente regelt zijn eigen
ICT voorzieningen en systemen.

- uitwisseling op landelijk niveau is 
beperkt geregeld.



Waarom is dit een probleem?

• Onnodig duur

• Daadwerkelijk regie ’eigen’ gegevens is een illusie

• Nieuwe toetreders belemmerd en dus weinig innovatie

• Lange ontwikkeltijden, niet flexibel

• Lapmiddelen en lappendeken maakt beheersing 
informatieveiligheid lastig



Kunnen we wat doen? JA

Gemeentelijke informatievoorziening gezamenlijk inrichten conform 
onderstaande inrichtingsprincipes:

1. Regie op gegevens voor gemeenten én inwoners

2. Scheiden van gegevens én applicaties (processen)

3. Doen én ‘Fail early’ (geen blauwdruk)

4. Collectiviteit én flexibiliteit

5. Nieuw én oud

6. Vrijwillig én niet vrijblijvend



Hoe kunnen we dat doen?

• Integrale sturing, modulaire uitvoering
• Gebruik nieuwe technologie als machine learning
• Rol leveranciers terugbrengen tot het automatiseren van processen 

(processystemen ontdoen van inhoudelijke gegevensopslag)
• Ontsluiten van gegevens via gestandaardiseerde diensten
• Creëer transparantie over verwerking van gegevens 
• Gebruik een functionele architectuur die:

• Processen ondersteunt vanuit een diversiteit van gebruikersinterfaces
• Authenticatie van gebruikers vanuit een veilige infrastructuur.
• Syntax en samenhang van gegevens, en de toegang tot de gegevens onder regie van 

gemeenten. 

• Voer collectief regie vanuit gemeenten op infrastructuur/platform
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COMMON GROUND
ZICHT OP EEN NIEUW SPOOR


