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Het recht op privacy is een groot goed. Daarom hebben we regels 

voor omgang met persoonsgegevens vastgelegd in de AVG.  

Nieuwe wetgeving - zoals de Wet Elektronische Publicaties (Wep) en 

de Wet Open Overheid (Woo) - moet het handelen van overheden 

transparanter maken. Overheden zien zichzelf hiermee gesteld voor 

een uitdaging. Zorgvuldig omgaan met privacy en op hetzelfde 

moment snel en volledig zijn in publicatie, zorgen voor een 

spanningsveld. Het ontsluiten, ordenen, opschonen en lakken van te 

publiceren informatie is een enorme klus, die zorgvuldig moet 

worden uitgevoerd. Om de juiste informatie tijdig, effectief en AVG-

proof te kunnen verstrekken, is geautomatiseerde ondersteuning 

(bijvoorbeeld Wob-hulp tooling) onontbeerlijk. 

Bolesian biedt u Anonimizer, onze geavanceerde service om het 

anonimiseren van uw informatie veilig te automatiseren met behulp 

van artificial intelligence (AI). 



Anonimizer analyseert documenten en afbeeldingen en zorgt voor naleving 
van de privacywet door persoonlijke gegevens automatisch te censureren.

Veilig

Identificeer automatisch gegevens 

met een mogelijk privacy-conflict en 

behandel deze nauwgezet conform 

de privacy-wetgeving.

Verantwoord

Resultaten zijn gebaseerd op 

menselijke expertise en wettelijke 

regels en altijd volledig te 

verantwoorden.

Snel

Versnel het publicatieproces van 

documenten of afbeeldingen direct 

met de snelheid en consistentie van 

Anonimizer.



Anonimizer
‣ Is een beveiligde cloud-service voor het anonimiseren van documenten, 

afbeeldingen en video’s. 

‣ Geen dure vaste abonnementen of kosten per gebruiker, maar u betaalt 

alleen voor wat u laat verwerken. 

‣ Werkt met ongestructureerde informatie en is niet afhankelijk van sjablonen 

of andere vaste structuren. 

‣ Gebruikt geavanceerde natuurlijke taalverwerking en kennisregels om 

persoons- en adresgegevens te identificeren. 

‣ Verifieert gevonden persoons- en adresgegevens aan de hand van 

basisregistraties en andere officiële open data bronnen. 

‣ Biedt u meerdere mogelijkheden om uitzonderingen af te handelen met 

behulp van kant en klare kennismodules. 

‣ Kan worden gebruikt via een beveiligde web-interface of worden gekoppeld 

aan uw DMS of zaaksysteem.



digitale 
informatie

leesbare 
tekst

relevante  
gegevens

CLASSIFICATIEOPTIMALISATIE DISRUPTIE

KennismodulesNLPOCR

geanonimiseerde 
informatie

Open data

Cloud-service van intelligent agents die in samenwerking met elkaar uw 
informatie gereed maken voor elektronische publicatie.
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‣ Moeiteloos voldoen aan privacy wet- en regelgeving? 

‣ Consistente hoge kwaliteit van verwerkingen? 

‣ Kosten besparen door minder fysieke handelingen? 

‣ Snelle verwerking van grote hoeveelheden informatie? 

‣ Koppelen met uw huidige DMS of zaaksysteem? 

‣ Alleen betalen voor wat u laat verwerken? 

‣ Een intelligente service die dit allemaal voor u regelt?

Neem dan contact met ons op!
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Bolesian BV 

bolesian.com

Bolesian is wereldwijd koploper in de ontwikkeling van Hybrid Artificial 

Intelligence - intelligente transparante systemen met uitlegbare 

resultaten - waarvoor wij in het kader van de Nederlandse Innovatie 

Prijs zijn uitgeroepen tot het meest innovatieve ICT bedrijf van 

Nederland. 

Anonimizer van Bolesian is gebaseerd op de jarenlange kennis en 

ervaring in documentanalyse en natuurlijke taalverwerking. Bij de 

ontwikkeling is samengewerkt met deskundigen op het gebied van 

gegevensbescherming van gemeenten, provincies en waterschappen. 

De werkwijze en systemen van Bolesian worden regelmatig 

geauditeerd door de ICT Institute die ons het certificaat ’Security 

Certified’ hebben toegekend. Ons Information Security Management 

System voldoet aan de principes van ISO 27001 en de Baseline 

Informatiebeveiliging Overheid. 


