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Iedereen heeft de verandering van het dagelijks leven het afgelopen
halfjaar ervaren: jong, oud, ziek, gezond. Of je nu scholier bent, werkt
of gepensioneerd bent: iedereen heeft processen, werkwijzen en
schema’s moeten aanpassen door een wereldwijd verspreid virus.
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Eindelijk: overdracht van ziekenhuis
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‘Doorgeschoten privacy kost levens’
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Verpleeghuizen Cordaan krijgen inzicht
in data wachttijden na zorgoproep
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Zorg op afstand? ‘De overheid moet
kiezen’
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Wouter Bos: digital first moet de standaard zijn

Toon meer nieuws

Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

Ict heeft ervoor gezorgd dat veel zaken ‘gewoon’ door konden gaan. Vergaderingen, klantbezoek, het gesprek met bijvoorbeeld de dokter of financieel adviseur,
bijna alles kan online. Ook shoppen via het internet is enorm toegenomen. Met al
die extra online activiteit is ook de ‘duistere kant van de maatschappij’ nog meer
geïnteresseerd geraakt in de virtuele wereld. Het probleem van phishing, fraude en
virussen is absoluut groter geworden.

Niet betrouwbaar
Onze digitale identiteit is nog niet goed genoeg beschermd. Daar zijn we zelf medeschuldig aan, met onze vaak slecht bedachte en soms opgeschreven wachtwoorden. Aan de andere kant zijn de middelen die ons ter beschikking staan nog
niet betrouwbaar genoeg. DigiD met gebruikersnaam en wachtwoord heeft onderhand zijn langste tijd gehad. Een extra factor (sms of app) is nodig om online zaken
te doen met de overheid of in te loggen bij een zorgverlener.

Heeft u nog geen
abonnement?
Kies het abonnement dat het beste bij
u past. Bent u een online lezer? Dan
hebben we het compact
abonnement. Wilt u online lezen én
elke maand een magazine? Compleet
is voor u.
meer info

Bankzaken doe je met een app en meestal met een extra device. Daarmee kan met
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vastgesteld worden dat degene
die inlogt ook inderdaad de bevoegde persoon is. Gezien het risico en aanvullende
algoritmen ter bestrijding van fraude volstaat dit nog. Maar het is eigenlijk al lang
niet meer voldoende.

Hoogste zekerheidsniveau ontbreekt
Er zijn activiteiten die nog steeds niet online afgehandeld kunnen worden door het
ontbreken van een digitale identiteit met het hoogste zekerheidsniveau. Daarom
moet je nog steeds fysiek langs bij de notaris, het gemeentehuis en het stembureau.
De overheid zal hierin moeten voorzien, als grote belanghebbende, maar ook als
opdrachtgever richting de markt. Marktpartijen zouden in staat moeten zijn om
het gevraagde te leveren. Voldoende veilig, betrouwbaar en tegen aanvaardbare
kosten. Ik zie het er niet van komen dat we de verkiezingen in 2021 online kunnen
doen, maar in 2025 moet het toch echt mogelijk zijn, als je het mij vraagt.
Ook in de zorg wordt een dergelijke voorziening erg gemist. Mijn oproep aan alle
ministers van het kabinet is om de handen ineen te slaan en hiervoor een plan te
maken en dat ook echt uit te gaan voeren. OIZ denkt hier graag in mee.
Door: Eddy van de Werken, productmanager bij Centric en voorzitter OIZ.
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Geef uw reactie
Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account,
maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.
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