
2025: Digitaal ontmoetingsplein
Ondersteunt en 
faciliteert mensen

...en niet alleen over werk 
en inkomen, maar bijvoor-
beeld ook over WMO of 
de aanvraag van een 
parkeervergunning

Burgers kunnen hier 
vragen stellen aan elkaar...
én aan de gemeentelijke 
overheid...

In 2025 hebben alle burgers met een hulpvraag voor de gemeentelijke 
overheid toegang tot een digitaal ontmoetingsplein. Iedereen heeft toegang tot 
het plein, niet alleen burgers en de overheid (professionals), maar ook het 
maatschappelijk middenveld en commerciële partijen (markt).
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Zelfredzaamheid 
stimuleren en 
gemak aanbieden 

De interactie is 
behoefte gestuurd

Burger beheert zijn eigen 
gegevens in zijn digitale 
kluis en bepaalt met wie 
hij gegevens deelt

De interactie met de gebruiker is vraag gestuurd, 
laagdrempelig, betrouwbaar en altijd beschikbaar.
Er is privacy waar nodig. Vertrouwen is de basis. 
Rechten en plichten worden gerespecteerd. Informatie 
uit het platform is dus betrouwbaar. Mensen komen er 
graag, want de gebruiksvriendelijkheid is top.

Niemand valt 
tussen wal en schip

De klantreis die een 
burger maakt staat 
centraal

We maken gebruik van technologische 
ontwikkelingen, zoals robotisering en 
kunstmatige intelligentie om dienstverlening 
beter toegankelijk te maken voor iedereen

Technisch is er een onder-
steunend platform van services 
beschikbaar met open maar 
kaderstellende architectuur.

We gaan naar een samenleving 
waar burgers meer kunnen 
bijdragen aan de samenleving. 
We gaan uit van de leefwereld 
van de burger. Informatie is van 
en voor iedereen. Dat betekent: 
niet de techniek en de eigen 
organisatie en processen vormen 
het uitgangspunt, maar hoe 
mensen denken en handelen.

Burgers, publieke en private partijen 
kunnen elkaar helpen via allerlei 
diensten en (gevalideerde) apps

Hulp wordt aangeboden 
op wat je vraagt en als 
we zien dat je wat nodig 
hebt

Community
Cloud Provider

Open data is van iedereen 
in Nederland

Het digitaal ontmoetingsplein is 
er voor alle Nederlanders die een 
vraag hebben voor de overheid

Er is professionele
regie met dominante
rol voor lokale 
overheden 

Op basis van gemeenschappelijke 
en erkende architectuur, aangesloten 
bij concept common ground

Praatplaat
Versie 0.2

Stel je voor, 
je omarmt het idee van 
het digitaal ontmoetingsplein. 
Wat doe jij om dit te realiseren? 
Welke rol zie je voor jezelf?
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