
MijnIk 

Identificeer jezelf met de 

MijnIk app. Heb eigenaarschap 

over jouw persoonsgegevens 

Gemeentelijke dienstverlening 

via de  smartphone 

Betrek de burgers met “Mijn 

Omgeving” 

Peil het burgersentiment 

met “Mijn Mening” 

MijnIk 
De overheid binnen 

handbereik 

Geniet van verbeterde digitale 

dienstverlening met MijnIk 

MijnDienstverlening 

Als burger verwacht je een adequate dienst-

verlening van de gemeente. Door middel van 

spraak, chat of via het burgerportaal neem je 

via MijnDienstverlening je overheidsdiensten 

af. Daarbij behoud je volledige controle over 

je eigen data. Jij bepaalt welke relevante 

persoonsgegevens worden gedeeld met   

welke overheidsinstantie, of met welke juist 

niet. Dit betekent meer controle voor de   

burger.  

MijnOmgeving 

Met MijnOmgeving wordt de dialoog gestart 

tussen de gemeente en de burgers. Burgers 

blijven te allen tijde op de hoogte van recente 

ontwikkelingen binnen de gemeente. Het geeft 

de inwoners de mogelijkheid hun mening te 

uiten. Dit verhoogt de burgerparticipatie en 

geeft de gemeente belangrijke  informatie 

over wat van belang is voor de burgers. Het 

resultaat is een betere          samenwerking 

tussen gemeente en burger. 

MijnMening 

Als burger wil je graag je stem laten horen! 

Via MijnMening krijg je meer inspraak op 

gemeentelijke kwesties. Dus ben je het niet 

of juist wel eens met bepaalde projecten? 

Laat het vooral weten via MijnMening. Mijn-

Mening is daarmee een onderdeel van MijnIk 

dat de gemeente actief zal inzetten.  

De burger wordt hiermee beter betrokken. 

Deze informatie is voor gemeentes van grote 

waarde. 

Regel al jouw overheidszaken met 

het gemak van een mobiele app 

MijnIk 
De toekomst voor alle         

overheidsdienstverlening 



Data & veiligheid 

Van handmatige controle achteraf 

naar geautomatiseerde verwerking 

in de keten 

1. Elk jaar verdubbelt het aantal datalek-

ken. In 2018 waren er 20.881 meldingen. 

2. Top 5 gelekte datatypen betreffen adres-

gegevens, geboortegegevens, BSN gegevens, 

telefoonnummers en financiële gegevens.      

3. De gemiddelde kosten per datalek      

betreffen 4,37 miljoen euro. 

4. De meest voorkomende oorzaak van een 

datalek is het versturen of afgeven van  

persoonsgegevens aan de verkeerde      

ontvanger. 

MijnGegevens 

Aangiftes doen met volledige controle over je 

persoonsgegevens. Je deelt je gegevens met 

alleen jouw goedkeuring en via moderne     

encryptiemethodes. MijnIk biedt daarnaast een 

overzicht van alle overheidsinstanties waarmee 

jij je persoonsgegevens deelt binnen MijnIk.  

Je ziet in één oogopslag om welke   gegevens 

het precies gaat. Hiermee heb je  volledig in-

zicht in welke overheidsinstanties bij je per-

soonsgegevens kunnen. Het delen van je gege-

vens wordt zo een veilige, betrouwbare en over-

zichtelijke onderneming.  

MijnIdentiteit 

Met MijnIdentiteit krijg je de vrijheid om te 

bepalen hoe de authenticatie plaatsvindt binnen 

MijnIk. Zo is het mogelijk jezelf te authentise-

ren via een persoonlijke code, vingerafdruk of 

gezichtsherkenning. In de toekomst fungeert 

MijnIk bovendien als digitaal identificatiemiddel. 

Een persoon kan zich dan identificeren met 

MijnIk.  

Nog vragen? 

 

Neem dan contact 

met ons op! 

 

Je bereikt ons via:  

e-mail: 

koc.helpdesk@pinkroccade.nl 

telefoonnummer:                          

088-110 1555 

 

Wees de eigenaar van jouw eigen          

persoonsgegevens. Bepaal zelf wie gebruik 

maakt van jouw gegevens 

MijnIk 
De toekomst voor alle         

overheidsdienstverlening 


