
Personal Data Commons



i

Colofon

Wil Janssen 
Laura Claas
Bob Hulsebosch
Marlies Rikken 

redactie

1 oktober 2017
Wilt u meer weten over Personal Data Commons, de concepten toepassen of mee-ontwikkelen? 
Neem dan contact op met wil.janssen@innovalor.nl 

mailto:info@innovalor.nl
mailto:info@innovalor.nl


Een stevig, open fundament 
voor Personal Data Services



Regie over persoonlijke data
De laatste decennia is een overvloed aan persoonlijke informatie ont-
staan, veelal zonder dat de burger of consument daarvan bewust is.
Persoonlijke informatie en je digitale identiteit zijn uitermate waarde-
vol. Voor jezelf, de overheid, de samenleving. Te waardevol om achter 
te laten bij bedrijven of overheden.

Een open, transparante, gedeelde infrastructuur is wenselijk, zo niet 
noodzakelijk. Zo krijgen we weer regie over persoonlijk informatie, 
beheersen we het delen ervan en krijgen we onze digitale identitei-
ten weer terug. 

Belangrijkste onderdelen voor een dergelijk fundament zijn bekend 
en deels beproefd. Ze zijn echter nog onvoldoende gecombineerd en 
techniek, organisatie en bedrijfsmodel komen beperkt tot elkaar. Het 
is de hoogste tijd de kennis daarover, de mensen met die kennis en 
de digitale componenten te verbinden om daarmee dit fundament te 
realiseren – een personal data commons.

Dit fundament moet de ontwikkeling van toepassingen en de adoptie 
ervan versnellen, door helderheid te bieden over wat kan en wat wijs 
is. Bestaande initiatieven kunnen zich richten op het nut, de waarde 
en de noodzaak voor consument, de burger of de organisatie. Het fun-
dament levert duurzaamheid, robuustheid en interoperabiliteit.



Onze visie

Persoonlijke informatie en digi-
tale identiteiten vormen het digi-
tale DNA van mensen. Het is pri-
vé, waardevol en onlosmakelijk 
verbonden met het individu. Om 
die redenen zou het onder con-
trole moeten zijn van de per-
soon waar het over gaat, en niet 
onder controle van private of pu-
blieke organisaties. 

Onderzoek toont aan dat men-
sen de regie terug over persoon-
lijke informatie willen hebben, 
en de controle over wie de gege-
vens mag inzien. De digitale in-
frastructuur om dit voor elkaar te 
krijgen, is echter beperkt. We 
zien veel losse initiatieven, met 
variërende volwassenheid en ge-
ringe interoperabiliteit. Aan de 
componenten wordt gebouwd, 
maar er is geen samenhang, 

geen gedeelde visie of ontwikkel-
pad. Het risico daarvan is dat ini-
tiatieven vastlopen, consumen-
ten de weg kwijt raken en dat 
persoonlijke data op straat komt 
te liggen. 

Door mensen en organisaties die 
de componenten ontwikkelen  
samen te brengen en samen te 
laten werken, kan de snelheid 
van de ontwikkeling en kwaliteit 
van personal data management 
oplossingen worden vergroot.

We willen samenwerking voeden 
door een fundament neer te leg-
gen. Een open, gedeelde, infra-
structuur voor personal data ma-
nagement en services. Binnen 
die context kunnen we de door-
braak van personal data manage-
ment dichterbij brengen.

We willen de door-
braak van personal 
data management 
versnellen



Elementen
De open infrastructuur voor PDM zal bestaan 
uit een aantal belangrijke elementen, zoals 
identity management, AVG support en autori-
satie. Dat binnen de context van heldere prin-
cipes in lijn met wetgeving en de gebruikers-
wensen. Ook is er een levensvatbaar business 
model nodig, of mogelijke meerdere, voor ver-
schillende toepassingen.

Naast die open infrastructuur moet er nage-
dacht worden over de niet-technische aspec-
ten van PDM. Welke rollen zien we? Hoe verlo-
pen de informatie stromen? Hoe beïnvloedt 
wetgeving de afsprakenstelsels? En op welke 
manier kan er toezicht gehouden worden?

Hier wordt al aan gewerkt door verschillende 
partijen, in Nederland en daarbuiten. Door dit 
gezamenlijk op te pakken in plaats van apart,  
in een internationale context, wordt het realis-
tisch om een gedragen PDM commons neer te 
zetten.



Aandachtspunten
Samen de basis leggen voor duurzaam PDM is een mooi streven. Dit zal echter 
niet vanzelf tot stand komen:

Juiste partners vinden
We streven ernaar organisatie met passende ambitie en kennis bij het consorti-
um betrekken. Een kleine kern van partijen die de basis kunnen leggen, zonder 
direct belang bij toepassingen. Samen met partijen die de markt kennis, de 
noodzaak duiden en richting geven aan de basis.

Financiering
Door samen op te trekken delen we de kosten en de risico’s. Alle partijen in de 
kern financieren samen het onderzoek en de ontwikkeling. Marktpartijen inves-
teren in validatie en inbreng van wensen en eisen.

Gedeelde principes
We willen werken vanuit een gezamenlijke basis. Aangezien er verschillende 
perspectieven aan tafel zitten, is het balanceren tussen genericiteit en toepas-
baarheid. Te generiek leidt tot beperkte waarde; te specifiek kan leiden tot min-
der herbruikbaarheid en interoperabiliteit. 

Kan open te open zijn?
In het project willen we vanuit een open kennis en open source basis werken. 
We vinden dat openheid een voorwaarde is voor vertrouwen. Openheid kan 
echter in de weg staan van bepaalde bedrijfsmodellen of bestaande gesloten 
oplossingen en leveranciers. Openheid kan ook leiden tot te veel partijen aan 
tafel. Het consortium zal dit spanningsveld moeten bewaken. 



Eenheid in diversiteit
Alleen al in Nederland zijn er tientallen initia-
tieven die zich bezig houden met PDM of on-
derdelen daarvoor. Heel generiek, of voor een 
specifieke sector; nog in een conceptuele fase, 
of al hard op weg richting uitrol. Die diversi-
teit moeten we koesteren: ze ontstaat uit een 
kans in de markt of een probleem in een sec-
tor. Hoe hou ik grip op mijn budget, als ik 
maar beperkt te besteden heb? Hoe zorg ik er-
voor dat mijn gezondheidsgegevens op de juis-
te manier worden gebruikt? Ben ik voldoende 
verzekerd, of misschien zelfs te veel?

De Personal Data Common komt niet in plaats 
van deze initiatieven. Het kan een basis voor 
een initiatief vormen, of een referentiekader 
om te duiden hoe het werkt en hoe het te 
combineren is met anderen. Ook kan het Ne-
derlandse initiatieven verbinden met interna-
tionale ontwikkelingen en zo de marktpoten-
tie vergroten.



Onze aanpak

InnoValor heeft goede ervaringen met open innovatieconsortia, een 
vorm die goed past bij deze ambitie. Daarin gaan we samen doen en 
denken, iteratief ontwerpen en valideren. Een mooi voorbeeld is Digi-
tal We, waarin de Manifestgroep, Gemeente Amsterdam, VGZ, SIVI en 
Rijkswaterstaat samenwerkten.

Community van experts bij elkaar brengen
We combineren kennis van instellingen in Nederland, waaronder Inno-
Valor zelf, samen met internationale expertise van bedrijven en initia-
tieven. Denk aan de Mydata beweging, ID3 in de VS, Kantara en 
Sovrin.
Principes en architectuur in samenhang
Principes vormen de uitgangspunten. Architecturen geven vorm aan 
oplossingen binnen die principes. Ze geven richting aan ontwerp en 
leggen verbanden tussen standaarden en componenten. Een trust fra-
mework omvat zowel principes als inrichting.
Valideren
Past het fundament bij huidige oplossingen, wetten en bij de vragen 
van morgen? Wat is een bijbehorend business model?
Delen
Publiek-privaat, internationaal, gebaseerd op open kennis. Alleen als 
de kennis gedeeld wordt kan het fundament gelegd worden. Alle re-
sultaten zijn open kennis of open source onder creative commons.
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Leg het fundament

InnoValor is op zoek naar partijen die PDM wer-
kelijkheid willen maken en het fundament voor 
PDM commons gaan neerzetten.

Om dit realiteit te maken willen we de handen 
ineenslaan met publieke en private partijen die 
met personal data management bezig zijn en ge-
loven in het belang  van eigen regie op persoon-
lijke gegevens. 

Het innovatieprogramma Digital We levert een 
bewezen omgeving voor deze ontwikkeling. We 
stellen dan ook voor PDM Commons onder te 
brengen in dit programma. 
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