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GEMEENTE MAASSLUIS AVG-COMPLIANT

Gemeente Maassluis ligt in de provincie Zuid-Holland. De gemeente maakt 
deel uit van het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
en bedient ongeveer 34.000 geregistreerde burgers.

Sinds de AVG op 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie is het alleen 
toegestaan om persoonsgegevens te gebruiken indien daarvoor expliciet 
toestemming is van de betrokkene. Voor overheden geldt dat zij deze 
toestemming niet expliciet hoeven te vragen, maar mogen gebruiken 
(verwerken) als daarvoor een doelbinding is. 



NEURON ANONIMISEREN

PERSOONSGEGEVENS IN TESTOMGEVING

Het gebruik van persoonsgegevens in een testomgeving is niet toegestaan 
omdat hiervoor geen doelbinding is. Een overheidsorganisatie is daarom 
verplicht om testomgevingen te anonimiseren. Vicrea biedt met Neuron 
Anonimiseren een mogelijkheid om geautomatiseerd persoonsgegevens te 
kunnen anonimiseren via verschillende algoritmes.

Neuron Anonimiseren is een product dat tot stand is gekomen door een 
samenwerking met Datadash, onderdeel van Pink Roccade Healthcare. Vanuit 
de praktijk bij ziekenhuissoftware zijn diverse anonimiseermethodes 
beschikbaar gemaakt. Deze methodes bleken direct toepasbaar te zijn op de 
Neuron productsuite en zeer geschikt voor gebruik bij (lokale) overheden.

De Gemeente Maassluis gebruikt het Neuron Integratie Platform. Hierin staan 
onder meer persoonsgegevens opgeslagen en worden persoonsgegevens 
uitgewisseld met diverse applicaties. De gemeente heeft naast een 
productieomgeving ook een testomgeving in gebruik die gebruikt wordt om 
koppelvlakken te testen en nieuwe versies van de software uit te proberen. 



NEURON ANONIMISEREN

SUCCESVOL AVG-COMPLIANT

De gemeente Maassluis heeft door de Neuron Anonimiseren een oplossing om 
geautomatiseerd persoonsgegevens te kunnen anonimiseren.

” Ik ben blij dat we Neuron Anonimiseren in gebruik hebben. Na 

overleg met onze Functionaris Gegevensbescherming vonden we 

Neuron Anonimiseren noodzakelijk. We hebben Neuron 

Anonimiseren aangeschaft zodat we beter AVG-compliant zijn.”

Yvonne WIllems

Gemeente Maassluis | CISO 



BENIEUWD NAAR WAT VICREA VOOR UW 
ORGANISATIE KAN BETEKENEN?

BEVAT UW TESTOMGEVING ECHTE 
PERSOONGEGEVENS?

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk recht. U heeft als 
overheid daar een belangrijke verantwoordelijkheid in. Wij helpen u graag om 
uw Neuron-testomgeving te anonimiseren. 

GEÏNTERESSEERD?

Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met uw accountmanager of 
vraag ernaar bij de Vicrea Servicedesk.


