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Ik heb niks te 
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moet het wel onder 
controle hebben.”
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In samenwerking met Ministerie van Binnenlandse zaken 
hebben we de afgelopen maanden exploratief 
gebruikersonderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: hoe 
komen we tot een vorm voor een digitale bronidentiteit die 
aansluit bij de belevingswereld van de burger? Deze eerste 
fase (exploratiefase) heeft ons een aantal waardevolle 
inzichten en kernaannames gegeven. Het burger perspectief 
was volledig leidend. 

In deze vervolgfase willen we valideren of deze aannames 
ook daadwerkelijk standhouden wanneer we de vertaling 
(functionele invulling) van deze aannames voorleggen aan 
gebruikers d.m.v. prototype testing. Ook in deze vervolgfase 
kiezen we er bewust voor het burger perspectief leidend te 
laten zijn, maar balanceren we de inzichten vanuit de 
gebruiker met input van experts.
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Deel 1 Achtergrond



Hoe komen we tot een vorm voor een 
digitale bronidentiteit die aansluit bij de 
belevingswereld van de burger?

De projectvraag



De projectvraag Een vraag die al vanaf veel 
perspectieven benaderd is.



De projectvraag Elk perspectief vult een  
stuk van het totaalplaatje in.

Wetgeving

Technische mogelijkheden

Gebruikerswensen

Theoretisch kader

Ambities



De projectvraag Onze opdracht focust op één stukje 
van het totaalplaatje.

Wetgeving

Technische mogelijkheden

Gebruikerswensen

Theoretisch kader

Ambities



Kaders 
Infrastructuur 
Wetgeving 
Europese afspraken 
Innovatie

Ervaringen 
Intuïtie 
Zorgen 
Wensen 
Drempels 

Kwalitatieve input van de burger is 
onmisbaar om balans te creëren. 



Bron: “How many interviews are enough?”

Kwalitatieve input heeft een kleine N 
en is per definitie exploratief van aard.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352710214000023


Fase 1 — Exploratie & succesvoorwaarden

Prototyping 
use cases

Gebruikersvalidatie 
(N=10)

Expert 
interviews 

(N=5)

Synthese en 
aanbeveling

Exploratieve 
user 

interviews

Insights & 
concepts Visualisatie

Fase 1

Fase 2 — Validatie use-cases

Tijdens de eerste fase (exploratie) was het burger perspectief 
volledig leidend, nauwelijks beperkt door kaders van 
technische haalbaarheid of wetgeving. 



Fase 1 / Exploratieve interviews 18 exploratieve interviews met burgers bevestigde in zekere 
mate de volgende zes hypotheses:    

Burgers maken onderscheid in vertrouwen tussen private 
en publieke partijen 

Burgers maken onderscheid in vertrouwen in een middel 
(techniek, drager, medium) en vertrouwen in een partij. 

Burgers ervaren een hogere mate van vertrouwen 
wanneer ze vaker met een middel of partij in aanraking 
komen. 

Burgers ervaren in algemene zin een lage mate van 
autonomie en privacy in de digitale omgeving, maar 
nemen dit tot op zekere hoogte voor lief. 

Burgers ervaren een hogere mate van autonomie en 
privacy wanneer fysieke objecten in het spel zijn 
(telefoon, bankpas, paspoort)



Fase 1 / Exploratieve interviews / synthese Burgers ervaren veel minder autonomie dan verwacht, en 
nemen dat nog veel meer voor lief dan verwacht. 

Een lage mate van autonomie wordt geaccepteerd omdat er 
sprake is van vertrouwen in de andere partij, maar het kan ook 
geaccepteerd worden ondanks een gebrek aan vertrouwen.



Fase 1 / Insights & concepts Dit resulteerde in een aantal uitgangspunten voor ontwerp en 
de volgende acceptatiecriteria voor het DBI-concept:  

— Herkenning van afzender:  
Is dit betrouwbaar? 

— Herkenning van functie:  
Waar gebruik ik dit voor? 

— Herkenning van methode:  
Hoe gebruik ik dit?



Fase 1 / Visualisatie

Initiële acceptatie:
Gemak & noodzaak

“Het is wel gemakkelijk 
om je ID ook op je 
telefoon te hebben, die 
heb ik toch altijd bij me.”

Ontdekking:
Bewustwording & latente 
behoeftes

Volledige acceptatie:
Autonomie & vertrouwen

(En het is ook nog 
eens veiliger!)

“Hey, ik kan m’n digitale ID 
voor veel meer gebruiken 

dan ik dacht!

“Ik sta er nu ook meer bij 
stil hoe vaak er informatie 
van me gevraagd wordt.”

“Gelukkig heb ik daar 
steeds meer overzicht 

en controle over!”

“Ik doe liever niets meer 
met mijn identiteit zonder 
deze app. Kon ik ‘m ook 
maar gebruiken voor…”



Fase 1 — Exploratie & succesvoorwaarden

Prototyping 
use cases

Gebruikersvalidatie 
(N=10)

Expert 
interviews 

(N=5)

Synthese en 
aanbeveling

Exploratieve 
user 

interviews

Insights & 
concepts Visualisatie

Fase 2

Fase 2 — Validatie use-cases

In de tweede fase willen we valideren of de aannames uit de 
eerste fase daadwerkelijk standhouden wanneer we de 
vertaling—de functionele invulling—van deze aannames 
voorleggen aan gebruikers door middel van prototype testing. 



Fase 2 / Prototyping use cases Om deze inzichten te verkrijgen, vroegen we tijdens de 
interviews aan de respondenten om verschillende praktische 
situaties voor te stellen en opdrachten uit te voeren aan de 
hand van het DBI-prototype.

Onboarding en 
regels instellen

Digitaal ID laten 
zien

Leeftijds-
verificatie

Contract 
ondertekenen

Profiel 
verificatie

Verzoek tot 
verwijderen



Fase 2 / Prototyping use cases Het prototype dat is ontwikkeld is primair bedoeld om een 
aantal onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, en is niet 
per se bedoeld als aanzet voor een eerste versie van een DBI-
gerelateerde oplossing. 

Het prototype is gemaakt in Figma en is toegankelijk via elke 
moderne browser. Om te kunnen zien wat de deelnemer op 
afstand doet, simuleert het prototype een mobiele telefoon op 
een desktopcomputer.   
 
Bekijk het prototype online.

https://www.figma.com/proto/udTv6RPzszNZLBRhKbpi7C/Prototype---Nieuwe-deel-link?page-id=2:8737&node-id=21:10266&viewport=299,48,0.09&scaling=scale-down&starting-point-node-id=21:10266&show-proto-sidebar=1


Thema’s als “autonomie” en “privacy” zijn tegelijkertijd abstract 
en praktisch. Abstract in de zin dat de gemiddelde burger geen 
eenduidige definitie van dit soort begrippen hanteert, en 
praktisch in de zin dat alle burgers er in dagelijkse situaties 
(bewust of onbewust) mee te maken krijgen. 

Voor het onderzoek is daarom gebruikt gemaakt van een 
“interview guide”: een draaiboek dat door middel van 
praktische vragen (“Wanneer heb je je voor het laatst moeten 
identificeren?”) aanleiding geeft om over ervaringen te praten 
die onder abstracte thema’s als privacy en autonomie te 
classificeren zijn.  

De interview guide is dusdanig gestructureerd dat een 
natuurlijk verlopend gesprek ontstaat, maar per deelnemer 
toch altijd dezelfde onderwerpen ter sprake komen.  

De vragen uit de interview guide worden in een vorm en 
volgorde gesteld die past bij de richting waarin het gesprek 
zich ontwikkelt.  

De interview guide voor gebruikersvalidatie is hier in te zien. 

Fase 2 / Gebruikersvalidatie / interviewmethode

https://www.dropbox.com/s/fk3emshz3vtvgqg/2021.11.17%20MinBZK%20-%20Interview%20guide.pdf?dl=0


De doelgroep is ‘elke Nederlander’. 

Voor de gebruikers validatie is het van belang dat er met een 
representatieve afspiegeling van de samenleving is getest, 
qua geslacht, woonplaats, afkomst, en opleidingsniveau/
inkomen. 

De tien respondenten zijn daarom geselecteerd op het 
volgende: 

— Leeftijd 
Tussen 21 en 65, met in ieder geval drie mensen tussen 
de 45 en 65.  

— Afkomst 
In ieder geval 3 mensen met een tweede-of derde-
generatie, niet-westerse migratieachtergrond. 

— Opleidingsniveau 
5 x VMBO/MBO en 5 x HBO/WO  

— Uitgesloten 
mensen werkzaam in de ICT- en automatiseringssector, 
overheid, financiële sector, reclame- en marketingsector.

Fase 2 / Gebruikersvalidatie / Doelgroep & werving



Voornaam

L.
Geslacht

Vrouw
Leeftijd

29 jaar
Hoogst genoten opleiding

HBO
Beroep

Pedagogisch medewerker

Voornaam

R.
Voornaam

P.
Voornaam

E.
Voornaam

D.
Geslacht

Man
Leeftijd

45 jaar
Geslacht

Vrouw
Leeftijd

30 jaar
Geslacht

Man
Leeftijd

26 jaar
Geslacht

Man
Leeftijd

38 jaar
Hoogst genoten opleiding

MBO
Hoogst genoten opleiding

WO
Hoogst genoten opleiding

HBO
Hoogst genoten opleiding

HBO
Beroep

ZZP’er (coach)
Beroep

Psycholoog
Beroep

Werkplek recruiter
Beroep

Laborant

Voornaam

S.
Voornaam

R.
Voornaam

E.
Voornaam

J.
Voornaam

A.
Geslacht

Vrouw
Leeftijd

54 jaar
Geslacht

Vrouw
Leeftijd

51 jaar
Geslacht

Man
Leeftijd

52 jaar
Geslacht

Vrouw
Leeftijd

41 jaar
Geslacht

Man
Leeftijd

39 jaar
Hoogst genoten opleiding

WO
Hoogst genoten opleiding

MBO
Hoogst genoten opleiding

MBO
Hoogst genoten opleiding

MBO
Hoogst genoten opleiding

MBO
Beroep

Mediathecaris Gymnasium
Beroep

Onderwijs-assistente
Beroep

Gehandicaptenzorg
Beroep

Plantenveredelaar
Beroep

Metro monteur

“Ik denk dat ik het 
belangrijkste vind om 
fraude te voorkomen.”

“Als ze morgen deze app 
gaan launchen, zou ik 
nog even wachten.”

“Zou het liever morgen al 
op m’n telefoon hebben 
staan.”

“Als het van een of 
ander vaag bedrijf zou 
zijn, dan zou ik het niet 
doen.”

“Als jij je anders wil 
voordoen, dan prima. 
Maar dan mogen er ook 
restricties zijn.”

“Ik zou het ook mijn 
kinderen aanraden.”

“Is het een vervanging 
van DigiD? Of heb je 
weer meerdere appjes.”

“Als het van de overheid 
komt, ga ik er al vrij snel 
vanuit dat het goed is.”

“Ze weten tegenwoordig 
toch al bijna alles van 
je.”

“Dan is je paspoort 
geeneens meer nodig, 
tenzij je op vakantie 
gaat.”

Fase 2 / Gebruikersvalidatie / N=10



Ondanks dat het prototype enkel is bedoeld voor de 
gebruikersvalidatie is het goed om de technische 
oplossingen die het prototype simuleert, te baseren op wat 
nu of op zeer korte termijn realistisch is. 

Om dat te waarborgen hebben we een vijftal expert 
interviews uitgevoerd, met medewerkers van de Rijksdienst 
voor Identiteitsgegevens en het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken: 

— André de Kok: voor het conceptuele verhaal, samenhang 
met EU-initiatieven, eIDAS 

— Erik Kraai & Robin Creuels: juridisch & privacy 

— Anouk Cartrysse & Michel de Winter: Paspoort, ID-kaart, 
reizen (boeken vlucht, grenspassage, boarding, enz.) 

— Björn Dijkstra: Informatiebeveiliging 

— Kristina Vasser: Biometrie 

— Erik van Zuuren: EU-initiatieven, eIDAS, technologie; 
betrokken geweest bij ITSME

Fase 2 / Expert interviews



Tijdens de expert interviews zijn ondermeer de kansen én 
beperkingen van het gebruik van biometrische identificatie 
besproken, en is gekeken naar de mate waarin het 
bedrijfsleven toegang kan, en mag, krijgen tot bepaalde 
persoonsgegevens.  

Ook was er aandacht voor de rol die uitgifte speelt in het 
proces, en de technische en juridische omstandigheden 
waaronder een oplossing als deze het daglicht zou kunnen 
zien. Meerdere experts leverden ook vanuit hun vakgebied 
input op de haalbaarheid én wenselijkheid van bepaalde 
aspecten van het prototype.  
 
Dit alles heeft bijgedragen aan een realistischer prototype, 
en een aanvullende hoeveelheid context. 

Fase 2 / Expert interviews



Deel 2 De burger  
aan het woord



Inzicht verkrijgen in hoe het prototype de gemiddelde burger 
het concept ‘digitale identiteit’ laat ervaren. 

Inzicht verkrijgen in hoe het prototype barrières, zorgen en 
wensen van de burger  ten aanzien van ‘digitale identiteit’ 
adresseert. 

Inzicht verkrijgen in hoe het prototype helpt burgers (bewust) 
gebruiksgemak af te wegen tegen autonomie en privacy. 

Inzicht verkrijgen in welke mate het prototype een  rol speelt in 
de ervaring van: 

— Vertrouwen (in de overheid, in het bedrijfsleven, in 
technologie) 

— Autonomie (over identificatie, persoonlijke informatie, en 
gegevensverzameling) 

— Privacy (ten aanzien van persoonsgegevens, 
(consumenten)gedrag, financiële gegevens) 

— Intuïtie van gebruik (zowel de herkenbaarheid van een 
type oplossing, als de complexiteit van het gebruik ervan) 

Onderzoeksvragen & thema’s



Hypothese 1 van 3 I. Burgers koppelen bepaalde middelen aan bepaalde 
situaties.  

— Gebruiksgemak is een belangrijke motivatie om 
een DBI-oplossing te willen gebruiken. 

— Noodzakelijkheid is een belangrijke motivatie om 
een DBI-oplossing te willen gebruiken



Hypothese 2 van 3 II. Burgers gebruiken afzender, functie en methode om 
een oplossing te beoordelen. 

— Afzender 
Burgers herkennen de overheid als afzender en dit 
verhoogt de ervaring van betrouwbaarheid. 

— Functie 
Burgers zien de DBI-oplossing als laagdrempelig 
digitaal alternatief voor reeds bekende functies. 

— Methode 
Burgers herkennen methodes uit eerdere ervaring 
en dit verhoogt de ervaring van gebruiksgemak.



Hypothese 3 van 3 III. De toegevoegde waarde van een DBI-oplossing 
bestaat uit een laagdrempelig digitaal alternatief met 
toegevoegde uitgebreidere functionaliteit. 

— Burgers zijn geïnteresseerd  in het gebruiken van 
de DBI-oplossing vanwege het laagdrempelig 
digitaal alternatief. 

— Burgers worden bewuster van de behoefte aan 
autonomie en vertrouwen bij gebruik van de app. 
De uitgebreidere functionaliteit ondersteunt deze 
behoefte.



Input op thema’s kan expliciet zijn, maar ook impliciet. 

Expliciete feedback is meestal verbaal van aard: deelnemers 
zeggen dat ze een functie van de app leuk vinden, of juist niet, 
en worden door de interviewer gevraagd om daar dieper op in 
te gaan. 

Impliciete feedback is non-verbaal van aard en wordt 
waargenomen als zichtbare verwarring of aarzeling (negatief) 
of een "Flow-staat" van ononderbroken klikken van de ene 
taak naar de andere (positief). 

Expliciet vs. impliciet



Hypotheses



Burgers koppelen bepaalde middelen aan bepaalde 
situaties. 

Gebruiksgemak is een belangrijke motivatie om 
een DBI-oplossing te willen gebruiken. 

Noodzakelijkheid is een belangrijke motivatie om 
een DBI-oplossing te willen gebruiken.

Gemak, en vooral persoonlijke toegevoegde waarde bepalen voor de 
respondenten de mate van interesse voor het gebruiken van een DBI-
oplossing.  

Respondenten relateren de situaties in het prototype met situaties die ze in 
de praktijk hebben meegemaakt en hun ervaringen. Bij bekende, praktische 
situaties benoemen respondenten het gebruikersgemak dat de DBI-
oplossing (het middel) kan bieden.  

Dit gebruiksgemak gaat niet alleen over de DBI-oplossing zelf, maar wordt 
door deelnemers vooral vergeleken met de bestaande middelen. (Bijv. de 
mobiel moeten pakken vs. een ID moeten pakken). 

Gemak valt deels onder de toegevoegde waarde die een DBI-oplossing kan 
bieden. Tijdens de ‘marktplaats opdracht’ bleek echter dat toegevoegde 
waarde breder geïnterpreteerd kan worden. Alle deelnemers werden 
enthousiast van het concept waarbij de DBI-oplossing helpt bij het vinden 
van betrouwbare personen op marktplaats.  

Noodzakelijkheid als motivatie voor het gebruik van een DBI-oplossing blijkt 
voor de respondenten beperkt mee te wegen. Sommigen geven aan juist 
liever een andere oplossing te hebben (‘langs gaan op kantoor’) indien de 
DBI-oplossing het middel voor de situatie is.



“Zo’n app als dit zou perfect zijn, dit bespaard mij heel 
veel tijd.” 

“Net als een soort van Apple Pay met mobiel betalen. In 
het begin schrikt het mensen af, tot je portemonnee een 
keer vergeet, dan doe je het toch, want het is wel 
makkelijk.” 

“Wel makkelijk, zeker nu je de QR-check heb. Je moet 
dan elke keer in je tas zoeken naar je ID kaart. Dan is het 
makkelijk als je dat ook op je mobiel kan.”

Burgers koppelen bepaalde middelen aan bepaalde 
situaties. 

Gebruiksgemak is een belangrijke motivatie om 
een DBI-oplossing te willen gebruiken. 

Noodzakelijkheid is een belangrijke motivatie om 
een DBI-oplossing te willen gebruiken.



Burgers gebruiken afzender, functie en methode 
om een oplossing te beoordelen. 

Afzender 
Is dit betrouwbaar? 
Burgers herkennen de overheid als 
afzender en dit verhoogt de ervaring van 
betrouwbaarheid. 

Functie 
Waar gebruik ik dit voor? 
Burgers zien de DBI-oplossing als 
laagdrempelig digitaal alternatief voor reeds 
bekende functies. 

Methode 
Hoe gebruik ik dit? 
Burgers herkennen methodes uit eerdere 
ervaring en dit verhoogt de ervaring van 
gebruiksgemak.

De respondenten beoordeelden het getoonde DBI-prototype voornamelijk 
op afzender en methode. Functie draagt bij, maar verschilt per onderdeel 
waar de oplossing voor in wordt gezet. 

Het DBI-prototype slaagt er goed in om herkent te worden als 
overheidsdienst. Alle respondenten geven vanaf het begin aan dat de 
getoonde DBI-prototype ‘afkomstig’ is van de overheid. Dit koppellen vrijwel 
alle respondenten direct tijdens de eerste opdracht aan ‘betrouwbaarheid’ 
en ‘vertrouwen’.  

9 van de 10 respondenten geven uiteindelijk aan dat de overheid als 
afzender een reden is om de app te vertrouwen, en dat vertrouwen zou er 
niet zijn als het afkomstig was van een andere partij. Respondenten geven 
aan dat ze verwachten dat andere partijen misbruik maken van de data uit 
de DBI-oplossing.  

De respondenten vergelijken het DBI-prototype met verschillende andere 
methodes (zowel digitaal als niet digitaal). Deze vergelijkingen worden in 
positieve zin gemaakt. Een deelnemer gaf zelf expliciet aan dat dit zijn 
vertrouwen in de app verhoogt. 

Opvallend is dat de ervaringen door de COVID-19 crisis apps invloed hebben 
op hoe respondenten kijken naar het DBI-prototype. Hier zullen we later 
verder op ingaan.



“Als het van de overheid komt, ga ik er al vrij snel vanuit 
dat het goed is.” 

“Liever dat de overheid mijn gegevens heeft, dan een 
groot bedrijf.” 

“Als het van overheid is, heb je gewoon een 
overkoepelend iets.” 

“Het moet wel heel duidelijk zijn dat het van het rijk is, en 
dat er geen 10 verschillende apps zijn.” 

“Ziet er simpel uit, net als wat ik bij de bank doe.” 

“Net als met je pinpas, gewoon op je telefoon, dat je zo 
kan afrekenen.” 

“Ja, dat lijkt mij handig. Dan hoef ik geen rijbewijs door te 
sturen.”

Burgers gebruiken afzender, functie en methode 
om een oplossing te beoordelen. 

Afzender 
Is dit betrouwbaar? 
Burgers herkennen de overheid als 
afzender en dit verhoogt de ervaring van 
betrouwbaarheid. 

Functie 
Waar gebruik ik dit voor? 
Burgers zien de DBI-oplossing als 
laagdrempelig digitaal alternatief voor reeds 
bekende functies. 

Methode 
Hoe gebruik ik dit? 
Burgers herkennen methodes uit eerdere 
ervaring en dit verhoogt de ervaring van 
gebruiksgemak.



De toegevoegde waarde van een DBI-oplossing 
bestaat uit een laagdrempelig digitaal alternatief 
met toegevoegde uitgebreidere functionaliteit. 

Burgers zijn geïnteresseerd in het 
gebruiken van de DBI-oplossing vanwege 
het laagdrempelig digitaal alternatief. 

Burgers worden bewuster van de behoefte 
aan autonomie en vertrouwen bij gebruik 
van de app. De uitgebreidere functionaliteit 
ondersteunt deze behoefte.

De respondenten doorlopen in het prototype zowel opdrachten die een 
laagdrempelig digitaal alternatief vormen, als opdrachten met een 
uitgebreidere functionaliteit.  

Hoewel het laagdrempelig digitaal alternatief wordt gezien als handig, 
worden de respondenten pas echt enthousiast op het moment dat de 
oplossing het gemak substantieel verhoogt (online een contract tekenen) of 
het een geheel nieuwe mogelijkheden biedt (geverifieerde accounts op 
marktplaats). 

In het begin van het interview waren er verschillen tussen de respondenten 
met betrekking tot bewust zijn over privacy, identificeren en informatie delen. 
Tijdens het interview en het uitvoeren van de opdrachten werden de 
respondenten zich steeds bewuster van de impact van het delen van 
informatie en de gevolgen daarvan voor hun privacy. Aan het eind van de 
interviews gaven meerdere deelnemers aan dat ze aan het denken waren 
gezet door het interview en de opdrachten. 

Sommige respondenten twijfelden aan het begin van het interview over de 
fraudegevoelig van het DBI-prototype (QR-code scannen) in vergelijking met 
huidige methodes (bijv. paspoort inscannen). Toen ze echter bij de 
opdrachten vergelijkingen maakten tussen het DBI-prototype en de huidige 
methodes, kwamen ze tot ontdekking dat de methode die ze nu gebruiken 
eigenlijk veel fraudegevoeliger is. Hierdoor werden ze gaandeweg 
enthousiaster over het prototype. 

We zien dat gedurende het prototype dat respondenten anders reageren 
dan in het begin. Het gebruik van het DBI-prototype maakt de respondenten 
bewuster van hun gedrag zowel binnen het DBI-prototype als daarbuiten 
met de huidige methodes.



De toegevoegde waarde van een DBI-oplossing 
bestaat uit een laagdrempelig digitaal alternatief 
met toegevoegde uitgebreidere functionaliteit. 

Burgers zijn geïnteresseerd in het 
gebruiken van de DBI-oplossing vanwege 
het laagdrempelig digitaal alternatief. 

Burgers worden bewuster van de behoefte 
aan autonomie en vertrouwen bij gebruik 
van de app. De uitgebreidere functionaliteit 
ondersteunt deze behoefte.

“Ik hoop dat het er snel komt, ik ben helemaal voor. Dat 
was ik niet aan het begin.” 

“Ik vind het heel erg leuk, ik heb er nooit over nagedacht 
dat het zo kan.” 

“Gemak dient de mens. Uiteindelijk zou ik het fijn 
vinden.” 

“Ik vind het idee wel echt heel goed. Heb wel eens 
documentaire gezien over dat er veel gefraudeerd wordt 
[op marktplaats].” 

“Ik vind het alleen maar terecht. Ik hoop dat het 
criminaliteit op het internet vermindert.” 

“Ik denk dat ik het belangrijkste vind om fraude te 
voorkomen.”



Meer bevindingen



Alle respondenten hebben ervaring met biometrische 
beveiliging. Het ontgrendelen van telefoons wordt het 
vaakst genoemd als het gaat om het gebruik. Ook 
gebruiken sommige respondenten het om apps te 
openen i.p.v. met een wachtwoord. 

Biometrische beveiliging wordt door het merendeel van 
de respondenten als veilig en vooral handig ervaren. 
Meerdere deelnemers melden dat TouchID zorgt voor 
een veilig gevoel bij het gebruik van de app, want het 
betekend dat vreemden de app niet kunnen bedienen. 

Twee van de respondenten maken geen gebruik 
biometrische beveiliging. Voor de 1 ging dat om een 
praktische reden (‘het werkt niet goed’) terwijl de ander 
het over privacy had (‘gemoedstoestand aflezen van 
gezicht’). 

Iets anders om rekening mee te houden, is dat 
meerdere respondenten aangeven dat ze biometrische 
beveiliging zien als een methode die bijv. een PIN/
wachtwoord vervangt in plaats van als aanvulling. Dit 
komt overeen met hoe iOS / Android biometrische 
beveiliging inzetten. Indien het een aanvulling is, is het 
belangrijk om de meerwaarde uit te leggen.

Biometrische beveiliging Herkenbaar 
 
 
 

Veilig en 
betrouwbaar 
 
 

Negatieve 
associaties 
 
 

Bestaande 
patterns



“Ik vind dat wel heel prettig. Dan kan niemand anders het 
doen.” 

“Vingerafdruk vind ik ook altijd handig, heb ik ook op mijn 
tablet en telefoon.” 

“FaceID of TouchID is voor mij hetzelfde. Er is geen 
onderscheid in beleving voor mij.” 

“Dat vind ik toch wel veiliger, ik zou vingerafdruk eisen 
voor onderteken.” 

“Dan hoef je niet een 6 cijferige pincode in te toetsen. 
Het is gewoon veel sneller.” 

— 

“Dit is een gedoe, want ik snij heel vaak in mijn vingers - 
en dan doet hij het dus niet.” 

“Met FaceID kunnen ze ook je gemoedstoestand lezen. 
Daar ben ik geen voorstander van.”

Biometrische beveiliging



Respondenten doorliepen de opdrachten tijdens de 
interviews waarbij data werd gedeeld met bedrijven. Op 
het samenvattingsscherm stond vermeld om welk bedrijf 
het ging en welke informatie gedeeld zou worden. 

Respondenten lezen voor wat er gedeeld en bewaard 
wordt door het bedrijf. Ze lopen door de lijst heen en 
kijken vooral of dat logisch is voor wat er van hen 
gevraagd wordt in de situatie. Indien het logisch 
aanvoelt, dan vinden ze het geen probleem de informatie 
te delen. 

Tijdens de test zijn de respondenten taakgericht bezig. 
Ze focussen op de taak en het doel wat ze willen 
bereiken. Het blijkt lastig om te achteraf te bedenken 
wat er gedaan is. Voor die bewustwording (mijn data 
wordt gedeeld) is ‘Wie heeft wat’ nodig. Tijdens de taak 
focussen respondenten zich vooral op ‘Is het redelijk of 
ik toestemming ga geven of niet?’. 

Dit viel extra op tijdens de opdracht ‘leefdtijdscontrole’. 
Alle respondenten deden de aanname dat de 
geboortedatum gedeeld wordt i.p.v. alleen of ze voldoen 
aan de leefdtijdseis. Ook denken sommigen dat hun 
naam gedeeld wordt.

Delen van persoonlijke informatie Verhouding 
gevraagde 
informatie en 
dienst 
 
 
 
 
 
 

Taakgericht 
 
 
 

Leefdtijdscontrole



“Superhandig. Nu moet je de hele tijd je geboortedatum 
zeggen.” 

“Denk dat je nu best wel makkelijk een valse 
geboortedatum kan opgeven als je online wat besteld.” 

“Oh dit is fijn. ‘Er wordt niks opgeslagen’, dat dat daar 
meteen staat.”

Delen van persoonlijke informatie



De meeste respondenten zijn terughoudend met het 
geven van optionele informatie die niet nodig is om een 
dienst af te nemen bij een bedrijf. Ze lijken zich bewust 
van de waarde van data, maar ook het risico van data bij 
veel bedrijven. Aan de andere kant omschrijven diverse 
respondenten ook dat de optionele informatie ook weer 
niet zo geheim is. De context (wie, wat) is zeer bepalend 
voor wat ze bereid zijn te delen. 

Wel kozen 9 van de 10 om optionele informatie niet 
automatisch te delen.a Maar 1 van de 9 deelde daarna 
alsnog optionele informatie. Het instellen van regels 
motiveerde respondenten om meer eisen te stellen aan 
hun privacy in plaats van blindelings informatie te delen. 
Bovendien handelden ze consistent met de regels die 
ze ingesteld hadden. 

Respondenten checken de verplichte informatie of deze 
logisch is. Wel vragen respondenten zich af wat er 
gebeurd met de informatie bij de ontvanger (bijv. wie 
mag de informatie bekijken?). 

a. De instelsschermen in het DBI-prototype hadden een primaire en 
secundaire button. Alle respondenten hebben op zowel primaire en 
secundaire buttons geklikt bij verschillende regels. Het gaat hier dus om 
een bewuste keuze en niet een simpele klik.

Noodzakelijke en optionele informatie Terughoudend bij 
optionele 
informatie 
 
 
 
 

Effectieve regels 
 
 
 
 
 

Wie mag wat



“Ik zou ook nooit vinkjes hier aanzetten om meer aan 
marktplaats te geven.” 

“Hoe minder wordt opgeslagen, hoe beter.” 

“wat hebben ze daarmee te maken?” 

“Ik vind dat een beetje te ver gaan. Postcode, 
woonplaats, naam vind ik al voldoende” 

— 

“Vind het wel goed, ben je zelf de baas over wat er 
gebeurd. [Echter...] Geslacht, naam, zijn niet dingen waar 
je heel voorzichtig bij moet zijn. Vind ik allemaal niet zo 
spannend, mogen ze allemaal weten.”

Noodzakelijke en optionele informatie



Bij de vorige interviews bleek dat betrouwbaarheid van 
de ontvanger ook een rol speelt bij het delen van 
gegevens. Tijdens deze interviews zijn we hier dieper op 
in gegaan. 

Hoe respondenten een bedrijf beoordelen op 
betrouwbaarheid heeft ook invloed op welke informatie 
ze bereid zijn te delen. Hoe minder vertrouwen, hoe 
lager de kans op delen.  

Dit vertrouwen lijkt gebaseerd te zijn op hoeveel de 
respondent in aanraking is geweest met het bedrijf, de 
algemene reputatie van het bedrijf en de persoonlijke 
ervaringen met het bedrijf.

Betrouwbaarheid van de ontvanger



“Prima zo, Gall&Gall is een bekend bedrijf en ga er vanuit 
dat mijn gegevens daar veilig terecht komen.” 

“Maar een wildvreemde zou niet met gegevens aan de 
gang kunnen gaan, want dat is beveiligd denk ik” [over 
de Key] 

— 

“Maar ik wantrouw Marktplaats categorisch. Dat zou ik 
niet doen.” 

“Het komt ook wel eens voor dat er een datalek is.”

Betrouwbaarheid van de ontvanger



DigiD wordt vaak genoemd door de respondenten. Er 
wordt ook actief vergeleken met DigiD en zelf gevraagd 
of dit DigiD gaat vervangen.  

Uit de verhalen blijkt dat veel respondenten DigiD zien 
als de methode waarop ze zich identificeren (bij de 
overheid). Ze omschrijven positieve ervaringen met 
DigiD, vooral op mobiel. Dit geldt extra voor de 
respondenten die DigiD veel gebruiken. 

Wel verwarren de respondenten DigiD en het DBI-
prototype. Sommigen gaan er vanuit dat je ingelogd 
bent via DigiD op het DBI-prototype, terwijl een paar 
anderen denken dat het DigiD is.

DigiD VS. DBI-oplossing Vergelijken met 
DigiD 

Positieve 
ervaringen DigiD 
 
 

Verwarren DBI en 
DigiD



“Dat je dan kan bewijzen wie je bent met je DigiD.” 

“Ik denk dat het misschien een vervanging is van je 
DigiD.” 

“Digitale ID... Doet mij denken aan de DigiD app” 

“Het staat dus al blijkbaar in je DigiD wat je bent.” 

“Een soort van DigiD. Die app heb ik ook op mijn 
telefoon.” 

“Bewijs wie je bent, dat had ik dan moeten doen. Dat doe 
ik meestal met DigiD.”

DigiD VS. DBI-oplossing



Tijdens de vorige fase van het onderzoek bestond de 
CoronaCheck app nog niet. We zien dat die verandering 
impact heeft op wat respondenten zeggen. 

Door de COVID-19 crisis is de gemiddelde burger 
bekender geworden met QR-codes. Er wordt hier door 
de respondenten ook gewezen naar situaties waarbij ze 
hun QR-code moeten laten scannen i.v.m. COVID-19 
regels. Dit zorgt voor herkenbaarheid van QR-codes en 
meer begrip voor hoe ze werken. 

Problemen rond de CoronaCheck en CoronaMelder 
maken sommige deelnemers wel sceptischer over 
persoonlijke overheid applicaties met QR-codes. Twee 
respondenten hadden het expliciet over de privacy: de 
overheid hoeft niet alles te weten. 

De meeste opmerkingen gingen echter over de 
fraudegevoeligheid. Door het gesjoemel met QR-codes 
in de CoronaCheck, zijn de respondenten sceptischer 
over hoe veilig een systeem met QR-codes is.

Invloed van CoronaCheck Vorig onderzoek 
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De overheid en 
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“Wel makkelijk, zeker nu je de QR-check heb. Je moet 
dan elke keer in je tas zoeken naar je ID kaart. Dan is het 
makkelijk als je dat ook op je mobiel kan.” 

“Als ik kijk naar de corona app, hoe die lek is, hoe is dit 
dan beveiligd.” 

“Lijkt wel heel erg op de corona QR code.” 

“Ik heb er niet heel veel bericht aan of de overheid weet 
of ik Netflix heb of niet.”

Invloed van CoronaCheck



De digitale vaardigheid had beperkte invloed op het wel 
of niet willen gebruiken van de app. Wel had het impact 
in hoeverre mensen gebruik maakten van de 
onboarding. Mensen die beperkt of juist gevorderd 
digitaal vaardig zijn, zijn het meest geneigd de 
onboarding over te slaan. 

Ongeacht de digitale vaardigheid, gaven de 
respondenten aan dat ze het DBI-prototype gemakkelijk 
vonden. Het gebruik van veel voorkomende patterns, 
draagt bij aan de gebruiksvriendelijkheid, ook voor 
minder digitaal vaardige respondenten. Respondenten 
verwezen soms naar andere apps met soortgelijke 
patterns. 

Op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 5 heel 
makkelijk is en 1 heel moeilijk geven de respondenten 
het DBI-prototype een gemiddelde score van 4,4.

Digitale vaardigheid: van beginner 
tot expert

Kennisniveau vs. 
Onboarding 
 
 
 

Gemakkelijk 

 
Score



“Kind kan de was doen.” 

“Het is echt heel simpel. Klikt aan wat je wilt hebben, het 
is heel gebruiksvriendelijk. ” 

— 

“Ik klik die dingen meestal door.” 

“Meestal sla ik dit allemaal over - daar ben ik wel 
gemakzuchtig in.” 

— 

“Een QR-code scannen vind ik altijd een gedoetje.” 

“Ik zou het misschien een jongere collega vragen of ze 
de app kennen en of er ervaring mee hebben: heb jij ook 
zoiets? Hoe gebruik jij dat?”

Digitale vaardigheid: van beginner 
tot expert



Het overzicht van welke bedrijven welke data hebben 
zorgt voor wisselende reacties bij de respondenten. De 
meeste van hen reageren lauwtjes.  

De feature bereikt echter wel het doel van het DBI-
prototype: het zet respondenten aan tot nadenken over 
hun data en wie dat heeft. Zowat alle respondenten 
vertellen dat ze geen idee hebben welke bedrijven nu 
allemaal hun gegevens hebben en om welke gegevens 
dat gaat. Meerdere gaven aan daar nu opeens over na 
te denken.

Aanzetten tot nadenken Wie heeft wat 
 

Gebrek aan 
inzicht wordt 
herkend



“Ik weet niet meer welke bedrijven dat allemaal zijn.” 

“Als ik bedenkt aan wie ik mijn telefoonnummer geef en 
al heb gegeven, dan raak je gewoon de kluts kwijt.” 

“Ik weet niet eens wie mijn gegevens heeft.” 

“Je weet ook niet welke gegevens je aan welk bedrijf 
hebt gegeven” 

“Dan is dit overzicht wel superhandig.” 

— 

“Ik denk niet dat ik hier echt zal kijken.” 

“Normaal zou ik niet hier naartoe gaan.” 

“Het is wel handig voor mensen die heel erg met hun 
privacy bezig zijn.”

Aanzetten tot nadenken



Weinig respondenten weten exact waar de data uit het 
DBI-prototype vandaan komt. Een groot gedeelte 
antwoord wel ‘de overheid’, maar weinig gaan in op de 
exacte bron. Er is een aanname dat de overheid de data 
gewoon heeft. De overheid wordt hierbij als één 
organisatie gezien met één databron. Niemand van de 
respondenten heeft hier problemen mee. 

Vrijwel alle respondenten gaan er vanuit dat de data in 
het prototype (incl. de lijst ‘wie heeft wat’) opgeslagen 
staat op servers van de overheid.  

Opvallend is dat alle respondenten dat prima vinden. 
Verschillende respondenten spreken de verwachting uit 
dat ze verwachten dat de overheid zorgvuldig omgaat 
met de database.  

Een paar respondenten vermelden dat de overheid toch 
al alles weet, dus dat ook prima is.

Data: bron en opslag Databron 
 
 
 
 
 

Dataopslag



“Heb er meer vertrouwen daar in, dan dat het op mijn 
eigen cloud wordt opgeslagen.” 

“Ze hebben zoveel gegevens van jou, ik zou daar niet 
moeilijk over doen.” 

“Ik hoop uit het basis persoon registratie” 

“Ik neem aan dat het bij een beveiligde server zit bij de 
overheid. […] Ik ga er vanuit dat ze het beste met de 
burgers voor hebben. Anders kan je niks vertrouwen.”

Data: bron en opslag



In vorige interviews kwam naar voren dat een fysiek 
object burgers een hoger mate van controle en 
veiligheid gaven. Tijdens het testen met het DBI-
prototype kwam naar voren dat een digitale app op een 
fysiek object tot nieuwe vragen rondom veiligheid en 
controle leiden. 

Tijdens de test geven meerdere respondenten aan zich 
zorgen te maken over de veiligheid van het prototype. 
De vragen / opmerkingen gaan voornamelijk over 
veiligheid op persoonlijk niveau:  

— Wat als ik mijn mobiel kwijtraak? 
— Wat als anderen toegang krijgen tot mijn mobiel? 

De respondenten vermelden allemaal het onderwerp 
cybercriminaliteit. Het is een onderwerp dat leeft onder 
de respondenten, vooral omdat cybercriminaliteit 
steeds meer gewone burgers treft.  

Meerdere respondenten merken op dat het concept 
zoals getoond in het DBI-prototype cybercriminaliteit 
(waarvan vooral fraude) tegenwerkt. Sommige 
respondenten geven aan dat ze dat ook zien als taak 
van de overheid.

Veiligheid Veiligheid rondom 
fysiek object 
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Cybercriminaliteit



“Je hoort dat mensen worden opgelicht.” 

“Heb wel eens documentaire gezien over dat er veel 
gefraudeerd wordt.” 

“Voor hetzelfde geld pakt iemand mijn telefoon en gaat 
daarmee documenten ondertekenen.” 

Cliënten van mij zijn licht verstandelijk beperkt en 
worden regelmatig opgelicht. 

“Hoe weten ze zeker dat ik ook echt ben, dat ik zeg wie 
ik ben in deze app.” 

“Er gebeurd altijd veel gedoe op marktplaats, dus ik vind 
het wel goed.”

Veiligheid



Respondenten hebben geen tot weinig gedachten bij 
een digitale bronidentiteit als abstract concept. Het 
concept is te vaag en te ver van ze af. 

Naarmate de test vordert, wordt de uitwerking van het 
concept concreter. 

Hoe concreter, hoe enthousiaster respondenten 
worden over het concept, omdat ze de praktisch 
toegevoegde waarde gaan zien.

Abstract vs. concreet



“Je moet echt gaan lezen om het door te hebben.” 

“Laten we maar doen. Lekker handig.” 

“Ik zou het liever morgen al op mijn telefoon hebben 
staan.”

Learning by doing Start 

Halverwege 

Einde



Respondenten reageerden tijdens de interviews beter 
op ‘learning by doing’ dan op alleen het ontvangen van 
informatie. 

De onboarding met informatie gaf de respondenten wel 
iets wat context, maar meerdere respondenten 
vormden hun eigen ideeën op basis van de getoonde 
informatie. Deze ideeën kwamen vaak niet overeen met 
het concept. 

Dit stond haaks op wat er gebeurde toen de 
respondenten opdrachten uitvoerden binnen het DBI-
prototype. Niet alleen snapten ze concepten en gingen 
er razendsnel doorheen, maar ze werden er ook 
enthousiaster van.  

Het ervaren van de ‘praktijk’ was een bijzonder 
effectieve manier om respondenten het concept achter 
DBI-prototype uit te leggen.

Learning by doing Zenden heeft 
beperkt zin 

 
 
 
 

De oplossing 
wordt de uitleg



“Waarvoor ga ik dit nodig hebben? Wanneer ga ik dit 
gebruiken” 

“Wel handig, dan kan het in elk geval naar het adres 
gestuurd worden, in plaats van dat ik me bij de PostNL 
bezorger moet verifiëren.” 

“Net als een soort van Apple Pay met mobiel betalen. In 
het begin schrikt het mensen af, tot je je portemonnee 
een keer vergeet, dan doe je het toch, want het is wel 
makkelijk.”

Learning by doing Start 
 
 
Halverwege 

Einde



Deel 3 Uitgangspunten en 
aanbevelingen



Hoe komen we tot een vorm voor een digitale 
bronidentiteit die aansluit bij de 
belevingswereld van de burger?

De projectvraag

Wees zichtbaar 
als betrouwbare 

afzender

Zet in op 
gebruiksgemak

Bied herkenbare 
en taakgerichte 

functies

Bied overzicht dat 
leidt tot inzicht

Bied eenvoudige 
alternatieven voor 
privacygevoelige 

praktijken

Verhoog mate van 
autonomie voor, 

tijdens en na 
gebruik



Herkenning van afzender 

Burgers herkennen de overheid als afzender 
en dit verhoogt de ervaring van 
betrouwbaarheid. 
De kans op brede acceptatie van een DBI-oplossing is het 
grootst wanneer burgers in eerste instantie in aanraking komen 
met een oplossing die expliciet vanuit de overheid aangereikt 
wordt. 

Het voordeel hiervan is dat er op vlakken als tone of voice en 
design weinig moeite gestoken hoeft te worden in het creëren 
van betrouwbaarheid. 
 
Hoewel er in de toekomst een ecosysteem van afgeleide 
(private) aanbieders ontstaat, is het voor initiële acceptatie 
verstandig om sterk in te zetten op de zichtbaarheid van de 
overheid als afzender - dus ook in het design en de tone of 
voice van de oplossing.



“Liever dat de overheid mijn gegevens heeft, 
dan een groot bedrijf.” 
Autonomie en veiligheid zijn geen aannemelijke primaire 
motivaties om een DBI-oplossing te gaan gebruiken. 
Deelnemers tonen zoals gezegd een hoge mate van 
passiviteit ten opzichte van deze thema’s, zelfs wanneer er 
sprake is van wantrouwen. 

Hoewel autonomie en veiligheid geen redenen zijn om een 
DBI-oplossing te willen gebruiken, kunnen ze natuurlijk wel 
een reden zijn om een product níet te willen gebruiken. Het 
zijn randvoorwaarden voor gebruik. 

Vertrouwen in de overheid als uitgever van een middel kan 
hier natuurlijk drempelverlagend werken. Deelnemers 
maken een duidelijk onderscheid in vertrouwen in de 
overheid, en vertrouwen in de private sector.



Wees herkenbaar 
Burgers hebben geen tot weinig gedachten bij een digitale 
bronidentiteit als abstract concept. Hoe verder we weg 
bewegen van het traditionele fysieke paspoort, hoe minder 
duidelijk afzender, functie en methode worden. 

Herkenbare visuele elementen als logo’s en rustige 
kleurstellingen dragen bij aan de betrouwbaarheid van de 
oplossing. 

Herkenbare functionaliteiten, zoals identificeren of contracten 
ondertekenen, dragen bij aan het begrip van de oplossing. 

Momenteel zien burgers DigiD als de methode waarop ze zich 
digitaal identificeren. Hier ligt een kans: een aansluiting met- of 
uitbreiding van DigiD kan de adoptiegraad van de DBI-oplossing 
aanzienlijk verhogen.



Herkenning van functie 

Burgers zien de DBI-oplossing als 
laagdrempelig digitaal alternatief voor reeds 
bekende functies. 
De hoogste kans op herkenning van functie ontstaat door zo 
dicht mogelijk bij bekende oplossingen te blijven - niet alleen 
qua praktische functionaliteit, maar ook qua tone of voice en 
design.  

Daarnaast is het verstandig om qua tone of voice en design weg 
te blijven bij privacy- en security-achtige thematiek, aangezien 
dit bij de gemiddelde gebruiker geen overtuigend aanwezige 
motivatie is, en onduidelijkheid kan scheppen over functie en 
methode.



“Gemak dient de mens. Uiteindelijk zou ik het 
fijn vinden.” 
Gemak en praktisch nut zijn aannemelijkere motivaties voor 
het gebruik van een DBI-oplossing. 

Daarnaast maken respondenten geen wezenlijk 
onderscheid tussen identificatie, authenticatie, en 
autorisatie. Ze koppelen enkel bepaalde middelen aan 
bepaalde situaties.  

Ook relatief nieuwe en ingrijpende methodes als 
biometrische herkenning kunnen op een hoge 
acceptatiegraad rekenen wanneer duidelijk is dat ze het 
gebruiksgemak van een situatie verhogen om iets te 
bereiken. 



Wees taakgericht 
Kort en bondige omschrijvingen van functionaliteiten verrijken 
de gebruikerservaring. 

—Omschrijf wat gebruikers kunnen doen of inzien: “geef aan 
welke informatie je wel en niet wilt delen.” 

—Omschrijf wat ze aan het doen zijn of bekijken: “hier zie je met 
wie je je informatie gedeeld hebt via deze app” 

—Omschrijf wat ze hebben gedaan en hoe dat is gegaan; 
bevestig dat een taak is gelukt en wat ze daarna kunnen doen 
of kunnen verwachten: “Je verwijderverzoek is verstuurd. Je 
ontvangt een notificatie van {betreffende partij} zodra je 
gegevens zijn verwijderd.”  

Maar let op: zodra (praktijk)voorbeelden en diens voordelen 
worden omschreven kan dit averechts werken en tot verwarring 
leiden. Gebruikers leren het meest door te doen en niet door te 
lezen; juist in de praktijk wordt de toegevoegde waarde 
(bijvoorbeeld een hogere mate van veiligheid of autonomie) hen 
duidelijk. En dat wordt gewaardeerd. 



Herkenning van methode 

Burgers herkennen methodes uit eerdere 
ervaring en dit verhoogt de ervaring van 
gebruiksgemak. 
Iets nieuws leren gebruiken is een redelijk uniforme barrière 
onder gebruikers - ook wanneer er sprake is van iets wat men 
wil of moet gebruiken. 

Gelukkig wordt de gemiddelde burger met regelmaat 
geconfronteerd met verschillende vormen van identificatie en 
authenticatie. De acceptatie van gangbare methodes is goed, 
ook bij mensen die zichzelf als digibeet omschrijven. 
 
Het is verleidelijk om voor een nieuw soort dienst als een DBI 
ook nieuwe interactievormen te bedenken. Om de dienst zo 
laagdrempelig mogelijk te houden, is het echter verstandig om 
zo veel mogelijk gebruik te maken van gangbare, herkenbare 
methodes en UX-patterns.



“Net als met je pinpas, gewoon op je telefoon, 
dat je zo kan afrekenen.” 
Deelnemers hebben zichtbaar ervaring met verschillende 
moderne technieken rondom authenticatie en autorisatie, zoals 
contactloos betalen, digitale tickets en inloggen met 
(biometrische) e-dentifiers, QR-codes of SMS. 

Het is aannemelijk dat het gebruik van deze technieken geen 
wezenlijke barrières met zich meebrengt. 

Een bijkomend voordeel van de toepassing van deze technieken 
is dat ze geassocieerd worden met beveiligde omgevingen waar 
identiteit, maar ook gegevensuitwisseling, een belangrijke rol 
speelt, zoals online bankieren of je aanmelden voor vaccinatie. 



Wees toegankelijk 
Met de overheid als afzender staat het voorop dat de DBI-
oplossing voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen: maak 
functionaliteiten eenvoudig te begrijpen, bedienbaar en leesbaar 
voor iedereen.  

Digitale vaardigheid heeft beperkte invloed op het wel of niet 
willen gebruiken van de DBI-oplossing. Burgers willen een 
gevoel van controle over hun (digitale) identiteit.  

Het aanvragen en uitgeven van een digitaal identificatiemiddel 
speelt, net zoals bij een fysiek paspoort of ID-kaart, een 
belangrijke rol in fraudepreventie. Het uitgifteproces biedt ook 
kansen voor de acceptatie van een DBI-oplossing. Het is een 
moment waarop herkenning van afzender en functie nogmaals 
benadrukt kan worden, en een moment om de burger, waar 
nodig, te assisteren met het in gebruik nemen van de DBI-
oplossing.



Field research 
Verdiep de gebruikersinzichten in de vorm van een kleine beta-
versie die ‘in het veld’ getest kan worden. Bijvoorbeeld in de 
context van het uitgifte moment. 

Ontwikkel hiervoor een eenvoudige, maar (deels) echt werkende 
beta-versie, van het prototype waarmee op meerdere dagen op 
relevante locaties verschillende potentiële gebruikers actief 
worden benaderd om de DBI-oplossing te testen en te 
beoordelen.  

Zo kunnen we in een korte tijd een grote groep potentiële 
gebruikers bereiken; opgehaalde feedback doorvertalen naar 
aanscherping van het concept; en een proof-of-concept 
ontwikkelen op vooraf bepaalde technische touchpoints. 



Inclusive design 
Met de doelgroep ‘elke Nederlander’ is het belangrijk dat de 
DBI-oplossing toegankelijk is voor iedereen. Thema’s als 
inclusiviteit en toegankelijkheid spelen daarom hoe dan ook een 
belangrijke rol voor de toekomstige DBI-oplossing. 

Om beter zicht te krijgen op wat de juiste rol van de overheid 
(t.o.v. marktpartijen) binnen dit thema moet zijn: een actieve 
participant, of meer als regisseur, raden wij een bredere 
prototype validatie aan met een grotere groep (N=25), gericht 
geworven met oog op bovenstaande doelstelling.
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