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Het IOI-modem                                                                                                      versie 19-8-2022 

een principe benadering voor de applicatie voor morgen  

De vraag “Wat kun je allemaal met het Burgerservicenuimmer?”, beantwoordt Google met: 

“De overheid gebruikt uw burgerservicenummer (BSN) bij de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Met uw BSN kunt u bij elk loket van de overheid terecht. Met dit 

nummer kan een overheidsorganisatie uw gegevens opzoeken.  

Zo hoeft u uw gegevens niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw aan te leveren.” 

Het IOI-modem sluit daar naadloos op aan. Het is de aansluiting, modulator/demodulator, tussen 

individu & omgeving, groep & samenleving. De basis wordt gelegd bij de opname in de burgerlijke 

stand, meestal bij aangifte van de geboorte en de toekenning van een Burgerservicenummer. 

Het is aan te bevelen, dat dit nummer voor de nieuwe wereldburger wordt gekoppeld aan een 

overheidsrekening, de BSN-account waarop bijvoorbeeld de kinderbijslag of later de studielening 

of andere toeslagen beschikbaar komen. Ook kunnen via deze account de belastingen worden 

verrekend. 

Het is voor te stellen, dat de ouder(s) tot het 8e jaar van het kind gemachtigd zijn, bedragen voor 

onderhoud en opvoeding van deze rekening te halen. Maar vanaf die leeftijd zal het kind meer en 

meer bij de besteding van de kinderbijslag kunnen worden betrokken en vanaf het 12e  jaar 

toegang hebben tot zijn BSN-rekening al dan niet in overleg met de ouders. Vanaf zijn 16e zou de 

jong volwassen burger net als nu, ook bij financiële dienstverleners een account kunnen openen 

om bijvoorbeeld studietoelagen te kunnen activeren. De BSN-account is in die zin geen 

bankrekening. Je kunt er wel geld op storten voor betalingen aan de overheid. 

Maar belangrijker: het IOI-modem is tevens de "Personal Informary" (PI), een universeel 

bruikbaar info-patroon voor persoonlijk id-krediet, door verwerkte informatie (boeken, films, 

verhalen, docu’s, artikelen/essays) te plaatsen in portico’s. Het PI vormt de persoonsgebonden 

data-verzamel en -verzorgingshub, waarvan de eigenaar de 'sleuteldrager' is. 

De PI bouwt zich op vanuit het primair onderwijs en biedt voor de eigenaar de mogelijkheid van 

permanente optimalisering van de verworven informatie. Wie bij het verlaten van de basisschool 

zijn opgedane informatie & resultaten als een gewaarborgde database meekrijgt, legt een solide 

basis voor id-krediet, als deze database compatible is met info-opslag tijdens vervolgonderwijs, 

vrije tijd en arbeidscurriculum.  

Je kunt jezelf gericht inzetten in jouw omgeving voor zinvolle activiteiten in een door jou 

ontwikkelde virtuele "ideaal-omgeving" voor een globaal gewenst toekomstperspectief. Het 

resultaat is id-krediet, sociaal kapitaal, waardering binnen jouw omgeving en een betrouwbaar 

profiel voor buitenstaanders. De PI is een steun voor het leven in een individualiserende en 

rivaliserende samenleving. Je houdt jezelf scherp, geïnformeerd en actueel. 

Het modem heeft ook een G-mode, een globaal identificatie systeem dat veiligheid & vertrouwen 

combineert. Het vervangt paspoorten, creditcards en andere id-systemen door een simpele 

toepassing van systeem-integriteit & sociale zekerheid. Vervolgonderwijs en zelf verworven 

informatie kunnen voortdurend worden toegevoegd. Ze kwalificeren de virtuele persoonlijkheid, 

die zich weet waar te maken in de reële wereld.  

Deze databank vormt als IOI-modem vanzelf een beveiligingsbastion en blijft multifunctioneel: 

➢ agendeer je bestaan met relatieve "tp-marks": tijd & plaats van gebeurtenissen die je 

meemaakt, sla je met één simpel commando op als extra geheugensteun.  

➢ gemakkelijk via jouw agenda / cloud / nas / smartphone uit te werken. 
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➢ met een simpele opdracht (return-id) bevestig je wereldwijd de opdracht, bestelling of 

reservering die je geplaatst hebt. 

➢ ook te gebruiken als "child"-watch, babyfoon, klok, positie-bepaling, slot voor notebook, 

kluis en private domeinen. 

➢ alarm-signaal met positiebepaling via gsm, wap, i-mode of het web kenbaar te maken (ook 

voor het sturen van gecodeerde berichten). 

➢ activeert desgewenst een apparaat waar je bij staat  

(van notebook tot koffiemachine, van toegangsdeur tot kopieerapparaat) 

➢ maakt realtime "je kunt op me rekenen"-bevestigingen mogelijk. 

➢ maakt via het web, i-mode &c realtime identificatie mogelijk via de persoonlijke g-box.  

➢ simpel te blokkeren; voor anderen onbruikbaar.  

➢ werkt in eenvoudige uitvoering eventueel zonder batterij. 

➢ is eventueel als horloge, sieraad te dragen en in te bouwen in neck-top of head-set. 

➢ in gaingate/trybe termen: wereldwijd gegarandeerd met een tertium als waarborg. 

De opsomming is gemaakt lang voordat de smartphone was geëvalueerd. Toch is die phone niet 

in staat, de integriteit te waarborgen, daar providers en producenten als een kip op de data zitten. 

In ons systeem ben en blijf jij de baas over jouw eigen data. Jij bepaalt via het ioi-modem wie 

welke gegevens kan inzien.  

3RB4-methode 

Met de IOI-app scan je alle relevante informatie op datum/tijd met de info-code van een van de 3 

hoofdgroepen: Ratio, Religio, Regio. Alle info die je vanaf je 12e jaar hebt verworven krijgt primair 

een plaats in minimaal een van deze 3R-groep, de drager van het  

1. Ratio  

science & knowledge  

Studies, docu's, schoolboeken met universele code opgeslagen, garandeert wereldwijd 

toegankelijkheid een leven lang (desgewenst uiteraard). De portico die in rangorde 

verwisselbaar is met 2, omdat in feite geloven aan weten vooraf zal blijven gaan.  

Het heeft ook te maken met je eigen voorkeur/aanleg. Deze portico geeft en passant een 

beeld van je cognitieve ontwikkeling en je zingevingsperspectief. 

De info die voor jouw kennisontwikkeling van belang is. Dat wat je weet, of nog moet 

verwerken (b.v. studieboeken voor het komend jaar) 

 

2. Renergy  

religion & imagination  

Over godsdiensten, kunsten & theater. Al jouw informatiedragers, op basis van renergie, 

de in data opgeslagen enerie. Wat geloof voor de een betekent, is kunst/verbeelding vaak 

voor de ander. De een voelt zich heerlijk in een godsdienst; de ander laat zich inspireren 

door de vrije kunsten, muziek, of de natuur  

Verbeelding van wat je gelooft & wat je weet, dat houdt je enthousiast zolang de portico's 

"zuiver" zijn. 

Informatie die jouw verbeelding en verbinding voedt. Religie, kunst, magisch realisme, 

metaversele boeken, films 

 

3. Regio  

intuition & inition  

Informatie over de omgeving & ingeving die je verzamelt in je sociaal-emotionele groei. 

Een niet te onderschatten portico. Vanaf de wieg ontwikkel je je als "essedum", drager van 

bewustzijn en "men" je jouw renergy & ratio. 

De info die voor jouw omgeving (als wereldburger) belangrijk is en niet valt onder 1 of 2.: 
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Literatuur, verfilmde verhalen, muziek die er voor jou toe doet,  

 

4. Paraclue 

Inrounding 

Info waarmee je de grenzen van het gekende/onbekende hebt gezocht. Je hebt die info 

ooit verworven, gekocht, gekregen, gelezen en het een code (R) 1, 2, of 3 gegeven. 

Het heeft je gemaakt tot wie je bent, je kunt eraan refereren. 

De richting vanuit je verleden kan voor anderen onbegrijpelijk zijn, maar blijft voor jezelf 

een heldere weg, één leven, één waarheid. Het zichzelf versterkend effect van “c&a” 

(cognition & awareness) vergroot de omgevingsverantwoordelijkheid. 

 

5. Gabo 

Gain-oriëntation 

Waar oriënteer je je op; een perspectief op je leef- en streefwereld. Informatie die de 

"skills" aangeeft; de basiskennis & -kunde waarmee je in de omgeving staat 

Onderwijs/Studie, algemene en specifieke info haal je op uit je 3R-domein en plaats je 

hier. Hier vormt zich na het primair onderwijs het brede palet van toekomstgerichtheid. 

 

6. Youth changes Thou  

Gain-motivation 

Meer gespecificeerde informatie met betrekking tot de doelgroep, de klantenkring, de 

direct belanghebbenden. Wie een idealistisch aanbod ontwikkelt, onderbouwt hier zijn 

idealen, zijn arbeidsperspectief. Na het secundair onderwijs ontwikkel je een 

persoonlijkheid. Je specificeert en actualiseert je werk- of arbeidspotentieel. Er kan een 

beroep op je worden gedaan. 

 

7. Enta kai Meta  

Gain-affection 

In de geest van wie en met wie wil ik werken, actief zijn, je leven zin geven. 

Verzamel hier de info van en over de denkers en doeners die jou enthousiasmeren. Met je 

eerste stappen in omgeving & onderwijs maak je in feite al keuzes. Met deze portico geef 

je de richting aan waarin je beweegt. Het is je eigen sociaal-culturele kompas & 

graadmeter.  

In de 3 hoofdgroepen sla je alle info op die je via school, werk en vrije tijd binnenkrijgt. 

In de 3 beroepsgerichte groepen specificeer je jouw interesses en geef je ook aan, wie jouw 

inspirerende figuren zijn en met/voor wie je actief wilt zijn. 

Wie zijn informary gebruikt voor het "mastergame", zal ervaren dat de essentie van de 

"zevensprong" gaat werken. Het resultaat zal zijn, dat je onverwachte portico's aanboort of zult 

aantreffen in de loop van je leven ("Ik wist niet, dat ik die in me had!"). Bestanden zullen zich 

verplaatsen of worden gekopieerd naar andere portico's. Ze tekenen zowel het voortschrijdend 

inzicht in jouw virtuele vermogen, als de flexibiliteit van het systeem om unieke persoonlijke 

codes voor data-toegankelijkheid (zie g-mode) te garanderen. 

Ieder persoon is de unieke bezitter van zijn eigen data & persoonlijke code-drager voor update-

systems. Jij bepaalt, wie welk deel kan inzien. 

Houd de lamp brandend. 

 


