
Onze projecten bestaan uit vier stappen:

Wie zijn wij

Wat we doen

Onze projecten

Wij combineren slimme ICT-tooling met de kennis 
en ervaring van slimme mensen. Wij streven 
naar de verhouding dat 80% van dataverwerking 
behandeld kan worden door  gestandaardiseerde 
aanpak, en 20% opgepakt moet worden door 
inzet van gespecialiseerde mensen en tools. Wij 
hebben de kennis, ervaring, capaciteit en tooling 
om die verhouding te optimaliseren ten behoeve 
van uw datavraagstuk. Daarmee worden voorheen 
onoplosbare vraagstukken en onbetaalbare 
oplossingen nu wel haalbaar en betaalbaar.

Steeds meer organisaties werken datagedreven 
en informatiegestuurd. Als de kwaliteit van data en 
informatie niet op orde is, dan leidt dit tot serieuze 
problemen in de efficiency en effectiviteit van de 
moderne organisatie. Data- en informatiekwaliteit 
moet dan ook op orde zijn, gebracht worden en 
gehouden worden. SIS8020 biedt hiervoor een 
blijvende oplossing

Bekijk onze website 
www.sis8020.nl voor meer 

informatie

Of mail naar 
info@sis8020.nl
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DataserviceAnonimiseren

Geautomatiseerd gevoelige gegevens verbergen

Anonimiseren



Het probleem
Informatie, waaronder documenten, mogen geen persoonsgegevens bevatten 
wanneer deze worden gepubliceerd. Daarnaast kan het nodig zijn dat vertrouwelijke 
of gevoelige informatie niet openbaar wordt gedeeld. Data die is opgeslagen 
in een database van een informatiesysteem kan worden gefilterd waarmee 
openbaarmaking wordt voorkomen. Echter in (digitale) documenten zoals brieven, 
verslagen, rapporten, besluiten, is informatie die niet mag worden gedeeld lastig 
te herkennen en te verwijderen. Handmatig informatie herkennen, aanmerken en 
verwijderen is arbeidsintensief en foutgevoelig. Door inzet van slimme software 
kan de tijd die nodig is om documenten te anonimiseren sterk worden gereduceerd 
en bestaan de handmatige acties alleen nog uit het valideren van door de slimme 
tooling gelakte documenten. 

Door inzet van software kan de tijd die nodig is voor 
anonimisering sterk worden gereduceerd

De aanleiding

Wat is anonimisering

Hoe passen wij dit toe?

De vraag naar direct beschikbare informatie bijvoorbeeld via online informatieportalen 
neemt steeds meer toe. Burgers en bedrijven willen snel en eenvoudig toegang tot 
informatie en documenten. Daarnaast zijn overheden verplicht vanuit wettelijke 
kaders zoals de Wet open overheid en het Verdrag van Aarhus om informatie 
proactief beschikbaar te maken. Wanneer informatie wordt gepubliceerd dan 
mag deze zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming geen 
persoonlijke gegevens bevatten. 

Bij anonimiseren worden documenten doorzocht op privacygevoeloige 
gegevens. Denk hierbij aan elementen zoals namen, Burgerservicenummers, 
bankrekening-nummers of andere informatie waarvan is bepaald dat die niet 
openbaar mag of kan worden gedeeld. 
Voor het geautomatiseerd anonimiseren van documenten is Artificial-
Intelligence software ontwikkeld die is aangeleerd om persoonlijke- en 
vertrouwelijke gegevens te herkennen. Deze teksten worden door de software 
gemarkeerd en uit het document verwijderd. Hiervoor in de plaats kan dan 
een gekleurd vlak of een alternatieve tekst worden weergegeven. 

SIS8020 beschikt over de SPA-tool waarmee documenten worden gescand 
op de aanwezigheid van vertrouwelijke of persoonlijke informatie en waarmee 
deze informatie uit het document kan worden verwijderd en niet alleen 
afgedekt. De tool werkt voor een grote verscheidenheid aan documenttypen 
waaronder besluiten en rapporten. Voor elk documenttype kunnen specifieke 
categorieën van te verwijderen gegevens worden aangegeven. 

Het anonimiseren van documenten wordt aangeboden als een service waarbij 
door SIS8020 het volledige proces van het anonimiseren wordt uitgevoerd. 
Onderdeel van het werkproces van SIS8020 voor het anonimiseren van 
documenten is een controle op de door de SPA aangemerkte teksten. 
Hierbij wordt beoordeeld of een gemarkeerde tekst ook daadwerkelijk 
persoonlijke of vertrouwelijke gegevens betreft. Hierbij is het ook mogelijk om 
aanvullend nog teksten voor verwijdering aan te merken. Na deze controle 
worden de gemarkeerde teksten uit het document verwijderd en wordt het 
geanonimiseerde document geretourneerd. 


