STAP 1
Check

Formulier:
Bepaal uw belang bij data delen

Om inzicht te krijgen in wat de toegevoegde waarde is van verder data delen met behulp van iSHARE
voor uw organisatie, stelt u in Stap 1 van het iSHARE Stappenplan zichzelf de volgende vragen.

Vraag

Toelichting

1. Zou u efficiënter, sneller en goedkoper werken als u makkelijker
data kon delen? Ook met partijen verderop in de keten?

U deelt al best wat data met partijen waar u al langer zaken mee doet. U ziet daar het belang van in, want
doordat u data deelt bent u in staat om efficiënter, goedkoper en sneller te werken. Maar data delen met partijen
verderop in de keten, met onbekenden... Tja, dat vindt u echt lastig.

2. I s de integratie met systemen van andere partijen doorgaans
tijdrovend? Vormt dit voor u een drempel om met meer partijen
data te delen dan u nu doet?

Een nieuwe integratie, het maken van een koppeling tussen uw eigen softwareoplossing en die van een
andere partij, is meestal nodig wanneer u besluit data te delen. En dat is best een flink klus.

3. V
 ormt een gebrek aan vertrouwen een drempel om meer data te
delen dan u nu doet?

Vertrouwen vormt de basis van zaken doen. U steekt aardig wat energie in het opstellen van juridische
voorwaarden om er zeker van te zijn dat uw data veilig is bij partijen met wie u data deelt. Want u wilt er
zeker van zijn dat de ander zich aan dezelfde strikte veiligheidsvoorschriften houdt als uzelf. Maar toch
vraagt zich soms af wat u moet doen als de ander zich niet houdt aan de afspraken. Of wanneer de systemen
van deze organisatie niet veilig genoeg blijken te zijn. En wie juridisch aansprakelijk is als ‘t ‘mis’ gaat.

4. V
 ormt een gebrek aan controle over uw data een drempel om meer
data te delen dan u nu doet?

Uiteraard wilt u controle hebben en houden over uw data. Daarom deelt u bij voorkeur data met partijen die
u al kent. Want u wilt bijvoorbeeld niet dat iedere partij bij uw data kan, dat uw data zonder uw toestemming
wordt gedeeld met anderen, of dat uw concurrenten uw data in handen krijgen.

5. V
 ormt het veilig toegang verlenen tot uw data een belemmering
om meer data te delen dan u nu doet?

Het steeds opnieuw aansluiten van nieuwe partijen waarmee u data delen wilt delen, is geen sinecure. Elke
nieuwe verbinding vraagt een nieuwe identity- en access managementoplossing. En dat is een tijdrovende
en kostbare aangelegenheid. Daarnaast vraagt u zich in toenemende mate af of al die verbindingen wel veilig
zijn. Het weerhoudt u er soms van om met nieuwe partijen data te delen.

Om deze 1e stap uit het iSHARE Stappenplan af te ronden, is het van belang dat u bovenstaande vragen binnen uw organisatie of team bespreek.
Als u één of meerdere vragen uit het formulier met ‘ja’ heeft beantwoord, dan is iSHARE ook voor u relevant. Ga dan verder naar stap 2.

