Nieuwsbrief
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van PubHubs. Algemene
informatie over PubHubs kun je lezen op de website

Public spaces conferentie
Public Spaces is één van de organisaties die
betrokken is bij PubHubs. Afgelopen 17 & 18
mei organiseerde Public Spaces een
conferentie waar PubHubs ook op het
programma stond met een lezing en een
paneldiscussie:

Lezing over wat PubHubs is en waar het voor wil
staan door door Bart Jacobs en José van Dijk.
Ga naar lezing
Paneldiscussie over PubHubs met: Ethan
Zuckerman, Prof. dr. José van Dijck, Prof. dr. Bart
Jacobs, Trine Falbe & Egon Verharen onder
leiding van Geert-Jan Bogaerts (Engelstalig):
Ga naar paneldiscussie

PubHubs in de media
De afgelopen maand is PubHubs regelmatig in de media geweest.
Hieronder een overzicht van media-uitingen:

Nieuw sociaal netwerk uit
Nederland wil alternatief
bieden voor
plundernetwerken
NU.nl

Privacy vriendelijk
sociaal netwerk van twee
Nederlandse hoogleraren
komt in 2023
Tweakers.net

Read more

Nieuw sociaal netwerk
uit Nederland krijgt
vorm
De Ingenieur

Read more

Read more

PubHubs technische stand van zaken
PubHubs staat nog echt aan het begin en we hebben dan ook
vooral gewerkt aan een aantal eerste technische randvoorwaarden.
Op dit moment is PubHubs voor een groot deel gebaseerd op
Matrix. Wat Matrix standaard biedt:
-

Iedere hub draait op een eigen server
Iedere hub kan meerder online ruimtes hebben (rooms)
Eventueel uitwisseling tussen hubs/rooms

Wat Matrix niet heeft, en wat voor PubHubs van wezenlijk belang is zijn
onder meer de onderstaande punten waar we op dit moment mee bezig:
-

Centrale login gebaseerd op identiﬁcatie (met email en
telefoonnummer). Achtergrond: op Matrix zijn fake-accounts mogelijk,
op PubHubs willen we dat voorkomen.

-

Per hub of room eventuele éxtra identiﬁcatie (bijvoorbeeld postcode
gebied of lidmaatschap van een patiëntenorganisatie).

-

Gebruikers hebben per hub een ander pseudoniem (om te voorkomen
dat je binnen een omroep Hub herkend wordt als de persoon met
ziekte X die actief is in een patiëntenorganisatie Hub), terwijl ze wél één
globale PubHubs inlog hebben.

Om deze wensen mogelijk te maken maakt PubHubs gebruik van IRMA en
de bijbehorende app. Hiermee is het mogelijk om in te loggen met
identiﬁcatie zonder dat die identﬁcatiegegevens (email/telefoonnummer)
bekend zijn bij de hubs. De koppeling tussen Irma en Matrix gebeurt met
de PubHubs server. De PubHubs server verzorgt ook meteen het proces
waardoor iedere gebruiker voor iedere hub een ander pseudoniem krijgt.

PubHubs de komende tijd
We werken op dit moment toe naar twee momenten:
-

Het opensource maken van de code. Dit staat op de planning voor
eind deze zomer/begin najaar.

-

De eerste testen draaien. Eerst intern maar in de loop van dit jaar
ook door een aantal van de betrokken partner-organisaties.

Colofon
Deze nieuwsbrief wordt op onregelmatige basis een aantal keren per
jaar verstuurd en is samengesteld door Jan den Besten.
Leuk als je deze nieuwsbrief doorstuurt. Aanmelden kan via:
nieuwsbrief@pubhubs.net
Afmelden voor de nieuwsbrief?
Klik hier om je af te melden voor de nieuwsbrief
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als decentraal alternatief
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Binnenlands Bestuur
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