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govroam	  
Eén	  keer	  inloggen,	  overal	  online	  
	  
	  
Het	  Nieuwe	  Werken	  krijgt	  veel	  aandacht	  binnen	  de	  overheid:	  plaats-‐	  en	  tijdonafhankelijk	  werken,	  
meer	  samenwerken	  tussen	  organisaties,	  efficiënter	  gebruik	  van	  gebouwen	  en	  middelen.	  	  
Een	  belangrijke	  voorwaarde	  is	  dat	  medewerkers	  laagdrempelig	  toegang	  hebben	  tot	  draadloze	  
netwerken,	  overal	  waar	  zij	  werken.	  Veilig	  en	  zónder	  steeds	  opnieuw	  in	  te	  loggen.	  	  
	  
govroam	  
govroam,	  geschreven	  met	  kleine	  letters,	  biedt	  overheidsorganisaties	  een	  slimme	  oplossing	  voor	  het	  
veilig	  delen	  van	  internettoegang.	  Het	  biedt	  medewerkers	  toegang	  tot	  internet	  bij	  de	  eigen	  
organisatie	  én	  bij	  alle	  andere	  deelnemende	  overheidsorganisaties.	  Het	  is	  een	  authenticatie-‐	  en	  
autorisatie-‐oplossing	  die	  gebruik	  maakt	  van	  bestaande	  toegangsnetwerken	  (zoals	  wifi).	  Na	  één	  keer	  
inloggen,	  kan	  een	  medewerker	  overal	  online.	  	  
	  
Community	  
govroam	  is	  niet	  zo	  zeer	  een	  dienst	  maar	  een	  community	  of	  confederatie	  van	  Nederlandse	  
organisaties	  in	  het	  openbaar	  bestuur	  (zoals	  gemeenten,	  ministeries,	  waterschappen,	  ZBO’s,	  etc.)	  die	  
hun	  wifi-‐netwerken	  met	  elkaar	  delen	  zodat	  iedereen	  in	  het	  openbaar	  bestuur	  overal	  veilig	  online	  kan	  
gaan	  zonder	  extra	  kosten.	  
	  
Authenticatie	  via	  eigen	  organisatie	  
govroam	  werkt	  met	  de	  inloggegevens	  van	  de	  eigen	  instelling.	  Wanneer	  een	  medewerker	  zijn	  laptop	  
opent,	  worden	  zijn	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  automatisch	  gecontroleerd	  door	  zijn	  eigen	  
organisatie.	  Daarna	  heeft	  hij	  (draadloos)	  toegang	  tot	  het	  internet,	  bij	  elke	  deelnemende	  organisatie.	  	  
En	  afhankelijk	  van	  zijn	  rechten,	  krijgt	  hij	  ook	  toegang	  tot	  het	  lokale	  netwerk	  of	  delen	  daarvan.	  
	  
Veiliger,	  goedkoper	  en	  makkelijker	  
govroam	  maakt	  het	  delen	  van	  toegangsnetwerken	  veiliger.	  Daarbij	  maakt	  het	  gebruik	  van	  de	  
nieuwste	  beveiligingsstandaarden.	  Er	  is	  precies	  bekend	  wie	  toegang	  wordt	  verleend.	  Bovendien	  
bespaart	  govroam	  de	  organisaties	  tijd	  en	  geld.	  Voor	  bezoekers	  hoeven	  geen	  aparte	  accounts	  
aangemaakt	  te	  worden.	  En	  elke	  organisatie	  bepaalt	  zelf	  wie	  welke	  toegangsrechten	  krijgt.	  Daarmee	  
is	  govroam	  niet	  alleen	  een	  goede	  oplossing	  voor	  bezoekers,	  maar	  óók	  voor	  de	  eigen	  medewerkers.	  
Het	  biedt	  één	  omgeving	  voor	  toegangsbeheer;	  die	  is	  veilig	  en	  laagdrempelig,	  en	  maakt	  
samenwerking	  makkelijker.	  
	  
Bewezen	  concept	  en	  technologie	  
govroam	  is	  een	  initiatief	  ván	  en	  vóór	  de	  overheid.	  Het	  is	  gebaseerd	  op	  een	  vergelijkbare	  
samenwerking	  in	  het	  onderwijs;	  genaamd	  eduroam.	  eduroam	  werd	  ontwikkeld	  door	  SURFnet	  en	  
heeft	  inmiddels	  wereldwijd	  meer	  dan	  20	  miljoen	  gebruikers.	  	  
	  
Meedoen?	  
De	  kracht	  van	  govroam	  zit	  in	  de	  eenvoud.	  Wilt	  u	  weten	  hoe	  het	  werkt?	  Kijk	  op	  www.govroam.nl.	  Of	  
neem	  contact	  op	  met	  Paul	  Francissen	  via	  paul.francissen	  (at)	  govroam.nl	  	  


