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Tijdpad en proces coronavirus-apps

Bekijk hieronder het tijdpad en proces van de coronavirus-apps.

Proces voor goedwerkende digitale oplossingen
Nu de maatregelen tegen de verspreiding van het virus stapsgewijs versoepeld worden, is het van groot

belang om de circulatie van het virus zo laag mogelijk te houden. Er wordt nu verder gekeken of onder

aansturing van de overheid goed werkende oplossingen kunnen worden gemaakt die de GGD helpen en

die voldoen aan alle eisen.

Dit proces wordt in 4 gelijktijdige stappen gezet:

Traceer-app
Het werk van de GGD bestaat uit meerdere onderdelen. Het kan dan ook nodig zijn om op meerdere

onderdelen een digitale oplossing te bedenken. Als eerste zal gewerkt worden aan een traceer-app voor

digitale ondersteuning van het contactonderzoek van de GGD. Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan

een ‘proof of concept’; een werkende toepassing die op beperkte schaal getest kan worden. Deze zal

naar verwachting eind mei gereed zijn. In de aanloop daar naartoe zullen tussenresultaten worden

gepubliceerd die nog niet af zijn en ook nog niet aan alle eisen zullen voldoen. Dat doen we in alle

openheid om niet alleen te laten zien wat we doen en waar we staan maar ook om de kennis en ervaring

van iedereen die mee wil doen actief te benutten. In de week van 11 mei zal bekend worden waar de

tussenresultaten worden gepubliceerd.

De digitale toepassing wordt gerealiseerd door een aantal overheidsorganisaties aangevuld met externe

deskundigen. Zij hebben veel ervaring met het ontwikkelen, beproeven en beheren van digitale

toepassingen. Deze betrokken experts onderzoeken momenteel alle beschikbare broncodes, ook die van

de partijen die deelnamen aan de appathon, en werken toe naar een tussenresultaat waarop verder

gebouwd kan worden. Het doel is dat dit laat zien hoe een app eruit zou kunnen zien, hoe deze zou

kunnen werken en hoe deze app ingezet kan worden om de GGD te ondersteunen bij het traceren van

contacten van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Als wordt besloten op een specifieke broncode verder te bouwen dan zal het eerste bouwteam wellicht

worden uitgebreid met experts ten aanzien van die bewuste broncode. Dat kunnen experts zijn uit de

groep van eerdere deelnemers, of van daarbuiten.

Externe experts
De volgende externe experts nemen deel aan het team:

Begeleidingscommissie
Daarnaast wordt een begeleidingscommissie samengesteld die de overheid adviseert. In deze

begeleidingscommissie zitten verschillende deelnemers met kennis van bijvoorbeeld epidemiologie,

virologie, technologie, privacy en veiligheid. 

Thuisrapportage-app
Thuisrapportage kan de GGD en het RIVM helpen om vroegtijdig toename van besmetting met het

coronavirus te ontdekken. Ook hiervoor wordt een programma van eisen ontwikkeld.

Documenten

1. Verduidelijking van de eisen van de GGD voor digitale ondersteuning

2. De juiste mensen samenbrengen om te komen tot goede, open source software

3. Zorgdragen voor bescherming ten aanzien van informatieveiligheid, privacy, grondrechten en

nationale veiligheid

4. Nader uitwerken wat er gedragskundig nodig is

Dirk-Willem van Gulik (Backend)

Edo Plantinga  (Open source community management)

Hugo Visser (Ontwikkelaar Android)

Ivo Jansch (Technisch architect)

Jelle Prins, Jasper Hauser, Emiel Janson en Joris Leker (Design)

Zeven apps doen mee aan publieke test komend weekend

Op zaterdag 18 en zondag 19 april nemen 7 teams deel aan de ‘appathon’, een digitaal evenement om de werking van de

corona-apps ...
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Kamerbrief over stand van zaken coronavirus / COVID-19

Minister van De Jonge (VWS) stuurt een brief naar de Tweede Kamer met een update van de stand van zaken over corona

/ COVID-19.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-04-2020
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