
Maak optimaal gebruik van de nieuwe 
gemeentelijke gebruikersrapportage Suwinet
EEn noodzakElijk inStruMEnt voor controlE, Sturing En vErantwoording

Vanaf juni 2014 ontvangt u de maandelijkse gebruikersrapportage Suwinet in een nieuwe opzet met nieuwe 

indicatoren. Met de nieuwe rapportage en deze handreiking wil de VNG gemeenten ondersteunen in het traject 

Naar veiliger gebruik van Suwinet. Eerder verschenen Naar veiliger gebruik van Suwinet (gebundelde interviews 

over het belang van veilig suwinet), de Zelftest (analysetool voor het in kaart brengen van lokale sterke en 

verbeterpunten) en het Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet (wanneer blijkt dat een groot aantal 

verbeterpunten in samenhang met elkaar moet worden opgepakt).1 Daarnaast organiseert de VNG met BKWI 

regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor gemeenten. Met de staatssecretaris is afgesproken dat dit traject 

erop is gericht om eind 2014 veilig met Suwinet te werken.

Deze handreiking bij het optimaal inzetten van de gemeentelijke gebruikersrapportage is de volgende stap in 

de professionalisering van het gebruik van Suwinet. Op drie manieren:

• De gebruiksrapportage Suwinet is voor u essentieel om te beoordelen of Suwinet in uw organisatie zorgvul-

dig en veilig wordt gebruikt. 

• Daarnaast kunt u uit de gebruiksrapportage afleiden of Suwinet wel op de meest efficiënte manier in de 

uitvoeringsprocessen wordt toegepast. 

• Tenslotte biedt het instrument een basis voor monitoring en (bij)sturing en biedt een belangrijke basis voor 

de verantwoording aan de gemeenteraad over de wijze waarop bij de uitvoering van de WWB met persoons-

gegevens wordt omgegaan. 

doelgroepen van de gebruikersrapportage in de gemeentelijke organisatie
De nieuwe rapportage biedt informatie die is toegespitst op drie doelgroepen binnen de gemeentelijke organi-

satie: 

• De manager: degene die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het gemeentelijk onderdeel dat de 

WWB uitvoert. Hij/zij kan op basis van de gebruikersrapportage conclusies trekken over efficiënt en zorgvul-

1 http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20131202-veilig-suwinet.pdf
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dig gebruik van Suwinet. Hij / zij is ook degene die zich in de lijn erantwoordt over het gebruik van Suwinet. 

De security officer, gebruikersbeheerder en intern controleur faciliteren hem / haar daarbij. 

• De intern controleur / security officer: degene die is belast met het bewaken van de informatieveiligheid rond 

Suwinet. De rapportage bevat tabellen waaruit signalen zijn af te leiden over (on)veilig gebruik. 

• De gebruikersbeheerder Suwinet, die aan de hand van tabellen kan toetsen of het accountbeheer actueel is en 

proportioneel is ingericht.

toegang tot de gebruikersrapportage
In de tweede week van iedere maand zet het BKWI de gebruiksrapportage met de cijfers van uw gemeente in Su-

winet. Om de rapportage te downloaden heeft u een account nodig en een autorisatie voor de rol “downloaden 

rapportages”. Deze autorisatie moet beperkt blijven tot de manager en de intern controleur / security officer. Uit 

oogpunt van functiescheiding houdt de verantwoordelijk manager er toezicht op dat uitvoerend medewerkers 

en de gebruikersbeheerder geen toegang tot de rapportages hebben. Een voorbeeld van een procesbeschrijving 

voor de procedure van autoriseren vindt u in bijlage 4 van het stappenplan.

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/sociale-zaken/samenwerken-op-de-arbeidsmarkt/publicaties/stappenplan-

voor-een-veiliger-gebruik-van-suwi-net

verdere verbeterslag gebruikersrapportage
De VNG heeft met het BKWI afgesproken dat deze rapportage een eerste verbeterde versie is. De nieuwe opzet 

gaan we met gemeenten evalueren, waarna BKWI een volgende verbeterslag kan maken. Dit zal een continu 

proces worden, afhankelijk van de wensen van gemeenten. Daarnaast zal BKWI te zijner tijd een rapportagetool 

online aanbieden aan gemeenten, zodat het mogelijk wordt om eigen tabellen op maat samen te stellen.

leeswijzer
De rest van het document bestaat uit drie delen:

1 De gebruiksrapportage: basis en opbouw 

2 De gebruikersrapportage: de tabellen en interpretatie

3 Gebruikersrapportage: inzichten inbedden in processen bedrijfsvoering

1 achtergrondinformatie gebruikersrapportage: basis en opbouw 
Suwinet logt alle raadplegingen

Bij het BKWI vindt automatische logging plaats van alle raadplegingen op Suwinet.

De volgende handelingen worden gelogd:

• Iedere inlog van een medewerker op Suwinet met zijn inlogcode en wachtwoord, 

• Iedere keer dat met een BSN persoonsgegevens worden gezocht,

• Iedere keer dat met andere zoeksleutel dan BSN persoonsgegevens worden opgezocht,

• Iedere raadpleging van een pagina met persoonsgegevens of zonder persoonsgegevens (met algemene gege-

vens).

Voor de gebruikersrapportage voor gemeentelijke sociale diensten worden deze gegevens geaggregeerd en in 

tabellen weergegeven. 

De gebruikersrapportage

Voor de gebruikersrapportage voor gemeentelijke sociale diensten heeft BKWI een selectie gemaakt van tabellen 

die uit gesprekken met gemeenten als waardevol zijn aangegeven. 

De meeste tabellen bevatten gegevens over trends, bijvoorbeeld:

• het aantal raadplegingen over de verschillende tijdvakken;

• de top-5 gebruikers en het aantal raadplegingen dat zij uitvoerden in de afgelopen periode 

• het aantal raadplegingen met een andere sleutel dan het BSN over de afgelopen periode. 

Daarnaast bieden de tabellen inzicht in vergelijkbare gegevens voor gemeenten in dezelfde grootteklasse en van 

gemeenten in dezelfde arbeidsmarktregio.
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Aan de hand van de in de tabellen opgenomen trends voor uw gemeenten, de vergelijkingen met andere ge-

meenten en kennis van de interne processen kunt u de cijfers interpreteren. 

De gemeentelijke gebruikersrapportage bevat vier hoofdstukken:

• Hoofdstuk 1. Een algemeen hoofdstuk met een overzicht met het absoluut aantal raadplegingen in de afgelo-

pen periode. 

• Hoofdstuk 2: Zorgvuldig gebruik. Uit deze tabellen zijn signalen af te leiden over zorgvuldig en onzorgvuldig 

gebruik. Deze tabellen zijn vooral van belang voor de manager en de controleur. 

• Hoofdstuk 3: Accountbeheer. Op basis van deze gegevens kan een gebruikersbeheerder conclusies trekken over 

de actualiteit van de accounts: open accounts bij medewerkers die uit dienst zijn of die eigenlijk geen titel heb-

ben voor een account, en de proportionaliteit: passen de toegewezen rollen (pagina’s) wel bij de functionaris, 

zijn de brede rollen wel terecht toegekend. 

• Hoofdstuk 4: Doelmatige inzet van Suwinet in de processen. Uit deze tabellen in combinatie met kennis over 

de procesinrichting en bijvoorbeeld doorlooptijden en bewerkingstijden, kan worden afgeleid of Suwinet 

optimaal is ingezet: 

• Als bijvoorbeeld veel medewerkers met dezelfde cliënt bezig zijn, kan dat wijzen op versnippering in de 

procesgang. 

• Als accounts langere tijd niet worden gebruikt, is de vraag of de medewerker Suwinet suboptimaal gebruikt 

of dat Suwinet voor die functionaris geen toegevoegde waarde heeft.

2 de gebruikersrapportage: de tabellen en interpretatie
In onderstaand overzicht geven we per tabel aan welke mogelijke signalen daaruit kunnen worden afgeleid en 

de mogelijke vervolgacties. 

tabel Signaal Mogelijke vervolgactie
Hoofdstuk 1. algemeen beeld gebruik Suwinet inkijk. van belang voor de manager, de intern controleur en voor de gebrui-
kersbeheerder.
1.1: totaal gebruik 
Deze tabel bevat het absoluut 
aantal raadplegingen (ge-
raadpleegde pagina’s) over de 
afgelopen zes maanden.

De trend is hier belangrijk. 
Een plotselinge stijging kan wijzen op:
• extra uitgevoerde controles,
• wetswijzigingen en herbeoordelingen,
• plotselinge sterke stijging van aanvragen.
Een plotselinge daling kan wijzen op: 
• vakantieperiode,
• ziekte onder medewerkers,
• wijziging in processen, bijvoorbeeld door 

invoering geautomatiseerde controles of 
afschaffen toetsing. 

Indien er niet onmiddellijk een verklaring voor 
een afwijking in het patroon is, dan een afde-
lingshoofd/teamleider worden geraadpleegd. 

Als ook afwijkende patronen in andere overige 
tabellen worden gevonden, dan kan een 
specifieke rapportage op medewerkersniveau 
worden opgevraagd bij het BKWI. Dat kan van 
alle accounts of van specifieke rollen.

Hoofdstuk 2 zorgvuldig gebruik. van belang voor de intern controleur.
2.1 Percentage raadplegingen 
op zoeksleutel anders dan 
BSn. 
De norm is om op te vragen via 
de BSN. Specifieke functiona-
rissen zijn geautoriseerd met 
een zogenaamde “zware rol”. 
Zij kunnen ook buiten het BSN 
persoonsgegevens raadplegen, 
zoals op naam en geboorteda-
tum, op kenteken.

Bij een plotselinge stijging is de vraag: 
• zijn er meer medewerkers geautoriseerd 

met deze zware rol,
• zijn er specifieke handhavingscontroles 

uitgevoerd waarbij het BSN niet gebruikt 
kon worden.

Bij een hoger percentage in vergelijking met 
andere gemeenten is de vraag:
• zijn er niet teveel medewerkers geautori-

seerd voor deze zware rol.

De vraag naar bijzondere handhavingsacties 
kan beantwoord worden door de betreffende 
teamleider.
De vraag over de juiste toewijzing van deze 
zware rollen kan aan de gebruikersbeheerder 
worden gesteld. Uit de autorisatiematrix kan 
worden geconcludeerd of de rollen juist zijn 
toegewezen.
Valt daaruit geen verklaring af te leiden, vraag 
dan bij BKWI een specifieke rapportage op 
voor de medewerkers die geautoriseerd zijn 
voor deze rollen. 

2.2 Percentage raadplegingen 
buiten kantoortijd, dat wil 
zeggen tussen 19.00 uur en 
06.00 uur.

Een afwijkende trend kan wijzen op 
overwerk- en  inhaalacties of een tijdelijke 
avondopenstelling. Voor raadplegingen bui-
ten kantoortijden moet in alle gevallen naar 
een verklaring worden gezocht.

Teamleiders kunnen uitsluitsel geven over 
overwerk in de avonduren. Is de verklaring niet 
afdoende, vraag dan een specifieke rappor-
tage op bij het BKWI.
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tabel Signaal Mogelijke vervolgactie
2.3 Meest geraadpleegde 
burgerservicenummers. 
De tabel bevat de top-5 meest 
geraadpleegde BSN’s en het 
aantal raadplegingen dat 
daarop is gedaan (ook in %).

Wanneer het aantal raadplegingen op de top 
5 per maand sterk verschilt en/of sterk ver-
schilt in %, dan moet worden gezocht naar 
een verklaring. Allereerst moeten worden 
onderzocht of het een klant betreft. Volgens 
kan worden nagegaan of de klant bewerke-
lijk is: bijvoorbeeld er moet nader onderzoek 
worden gedaan, veel mensen zijn met de 
klant bezig.
Aan de andere kant kan dit een sterke 
aanwijzing zijn dat een persoon die om de 
een of andere reden in de belangstelling 
staat, niet op rechtmatige gronden wordt 
geraadpleegd.

Wanneer er niet een verklaring te vinden is, 
vraag dan een specifiek rapportage op over 
het BSN en de medewerkers die op dat BSN  
raadplegingen hebben gedaan. 

2.4 Hoogst aantal gebruikers 
dat hetzelfde BSn heeft ge-
raadpleegd.
De vorige tabel bevatte het 
aantal meest geraadpleegde 
BSN’s, ongeacht of dat door 
een of meerdere personen is 
geraadpleegd. In deze tabel 
gaat het om het BSN dat 
door de meeste gebruikers is 
geraadpleegd.

Wanneer het aantal personen dat eenzelfde 
BSN raadpleegt per maand sterk verschilt en/
of sterk verschilt van het gemiddelde, dan 
moet worden gezocht naar een verklaring. 
Een afwijkend patroon kan een indicatie zijn 
voor misbruik. Verschillen tussen gemeen-
ten kunnen (ook) wijzen op verschillende 
werkprocessen. 

Vraag een specifieke rapportage op medewer-
kersniveau op bij BKWI. Vervolgens kan ook 
door koppeling van het BSN met het cliënten-
bestand worden vastgesteld of deze BSN’s wel 
tot het cliëntenbestand horen. 

2.5 Hoogst aantal raadplegin-
gen per gebruiker. 
Dit is de top 5 van Suwinet 
gebruikers.

Grote afwijkingen van het gemiddelde of 
afwijkingen in de tijd kunnen worden ver-
klaard door bv. opdracht aan een medewer-
ker om specifiek bepaalde controles uit te 
voeren (in bulkwerk).

Wanneer geen verklaring kan worden gevon-
den taaktoedeling/procesgang of het gebruik 
van bijvoorbeeld een groepsaccount: vraag een 
specifieke rapportage aan om deze top-gebrui-
kers te identificeren.

Hoofdstuk 3: accountbeheer. van belang voor de gebruikersbeheerder Suwinet en voor de manager.
3.1 Percentage geblokkeerde 
accounts. 
Accounts worden automatisch 
geblokkeerd bij BKWI na 5 mis-
lukte pogingen om in te log-
gen. Gemeenten kunnen zelf 
instellen wanneer een account 
(automatisch) geblokkeerd 
moet worden, bijvoorbeeld na 
.. dagen niet-gebruik.

Alle afwijkingen van 0 zijn aanleiding voor 
nader onderzoek. De gebruikersbeheerder 
kan daarvoor zijn gebruikersadministratie 
raadplegen. Hij / zij kan onderzoeken: 
• is de medewerker nog wel in dienst (bij uit 

dienst had zijn account direct afgesloten 
moeten worden),  

• heeft de betreffende medewerker Suwinet 
wel nodig voor zijn werk 

• waarom gebruikt de medewerker Suwinet 
niet.

Vervolgacties kunnen zijn:
• account afsluiten,
• wijzen op afspraken over het gebruik van 

Suwinet in de processen.
• procedures met betrekking aan- en afsluiten 

van accounts aanscherpen of beter naleven

3.2 aantal ongebruikte ac-
counts.
Deze tabel geeft aan hoeveel 
accounts de afgelopen 90 
dagen niet gebruikt zijn. 

De gebruikersbeheerder kan in zijn gebrui-
kersadministratie per account achterhalen 
wat de laatste datum van gebruik was. Hij 
kan deze verifiëren bij BKWI.
In alle gevallen zijn niet-gebruikte accounts 
reden voor nadere actie door de gebruikers-
beheerder.

Vervolgstap kan zijn: 
• navraag doen bij de betreffende medewer-

ker naar de reden niet-gebruik,
• afsluiten van accounts van mensen die uit 

dienst zijn,
• afsluiten accounts van mensen die Suwinet 

niet nodig hebben voor hun werk.
• autorisatie aanpassen
• autorisatiebeleid aanpassen of beter naleven

3.3 verdeling van de rollen en 
het aantal autorisaties.
De tabel geeft een overzicht 
van de beschikbare rollen (die 
gekoppeld zijn aan specifieke 
pagina’s in Suwinet Inkijk) en 
het aantal medewerkers dat 
een autorisatie voor die rol 
heeft. Het kan zijn dat een me-
dewerker voor meerdere rollen 
is geautoriseerd. Dat is af te 
lezen uit de autorisatietabel 
van de gebruikersbeheerder.

Speciale aandacht moet besteed worden aan 
het aantal ‘zware’ rollen: zijn daar logisch 
te verklaren wijzigingen in, zijn ze nog 
proportioneel in verhouding tot het aantal 
medewerkers dat met die controle- en op-
sporingstaken is belast.
Meer in het algemeen biedt deze tabel de 
mogelijkheid om de toedeling van rollen 
te toetsen aan de functie van medewer-
kers: zijn rollen te ruim, te krap en wel juist 
toebedeeld. De gebruikersbeheerder kan 
in zijn administratie achterhalen wie welke 
autorisatie heeft.
Afwijkingen in de aantallen moeten logisch 
verklaard kunnen worden, bijvoorbeeld door 
een wijziging in de inrichting van een proces. 

Het is aan te bevelen dat de gebruikersbeheer-
der periodiek toetst of de autorisaties van de 
medewerkers nog passen bij (proportioneel 
zijn voor) hun functie. Met name de zware rol-
len. Een procesbeschrijving voor een opscho-
ningsactie is te vinden in het Stappenplan, stap 
4. Zie de hyperlink onderaan pagina 1 van dit 
document. 
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tabel Signaal Mogelijke vervolgactie
Hoofdstuk 4. doelmatig gebruik. van belang voor de manager, intern contoleur en gebruikersbeheerder
4.1 gemiddeld aantal ge-
bruikers dat een BSn heeft 
geraadpleegd.

Afwijkingen in de tijd, en afwijkingen van de 
regio en vergelijkbare gemeenten kan een 
reden zijn om te kijken naar de inrichting het 
proces.

Kennis van het proces is belangrijk om de tabel 
te interpreteren. De tabel kan gebruikt worden 
als aanleiding om de procesinrichting en het 
gebruik van Suwinet door te lichten.

4.2 aantal raadplegingen per 
pagina.
In de tabel staan alle beschik-
bare pagina’s van Suwinet In-
kijk en het aantal keren dat die 
pagina is geraadpleegd. In de 
autorisatietabel van de gebrui-
kersbeheerder is aangegeven 
welke medewerker voor welke 
rollen is geautoriseerd.

Afwijkingen in het patroon kunnen mogelijk 
worden verklaard door specifieke controles, 
een nieuwe pagina of een vervallen pagina.
Speciale aandacht moet worden besteed 
naar de pagina’s met de speciale zoeksleu-
tels:
• GBA Zoek in GBA,
• GSD Zoek in de GBA uitgebreid,
• GSD Zoek in de RDW.
Steeds moet de vraag worden gesteld of het 
aantal raadplegingen op deze zoeksleutels 
rechtmatig (en proportioneel) is. Pieken in 
het gebruik van deze pagina’s moeten wor-
den onderzocht op misbruik.

Een vervolgactie kan zijn een nader onderzoek 
naar de roltoedeling op basis van de autorisa-
tietabel van de gebruikersbeheerder. Indien er 
mogelijk misbruik wordt vermoed, vraag dan 
een specifieke rapportage op bij BKWI.

4.3 en 4.4 Mail verkeer via 
Suwi-mail.
Suwi-mail is beveiligde mail. 
Ketenpartijen worden geacht 
deze beveiligde Suwi-mail te 
gebruiken.

Een dalend gebruik, vermoedelijk laag 
gebruik of niet-gebruik kan erop wijzen 
dat de onbeveiligde mail wordt gebruikt. 
Mogelijk is de gemeente niet aangesloten op 
Suwi-mail.

Breng Suwi-mail onder de aandacht van de 
medewerkers.

Specifieke rapportages

Zoals aangegeven kunt u bij het BKWI specifieke rapportages opvragen als u bepaalde zaken nader wilt uitzoe-

ken. We geven enkele voorbeelden van specifiek rapportages die vaak worden gevraagd:

• Wie zijn de uitschieters en top - gebruikers? 

 Het gebruik van Suwinet laat bij een aantal medewerkers een uitschieter zien. U kunt dan een rapportage la-

ten maken die deze medewerker identificeert, of althans het account identificeert waarmee die raadplegingen 

zijn gedaan.

• Het gebruik buiten kantoortijden. 

 Als het gebruik buiten kantoortijden vragen oproept, kunt u opvragen welke gebruikers (met welke accounts) 

deze raadplegingen buiten kantoortijden hebben gedaan.

• Raadplegingen niet-cliënten.

 U wilt een check doen of er raadplegingen zijn gedaan van persoonsgegevens van niet-cliënten. U vraagt dan 

een bestand met alle opgevraagde BSN’s en vergelijkt die met de BSN’s uit uw cliëntenbestand. Sommige ge-

meenten voeren deze check consequent iedere maand uit. 

Specifieke rapportages naar aanleiding van incidentele of lokale gebeurtenissen 

Het is bekend dat personen die landelijk de publiciteit halen aanleiding zijn voor medewerkers om gegevens op 

te zoeken in Suwinet. Denk aan voetballers (rond EK’s en WK’s), BN-ers, personen die vanwege misdrijven in de 

pers komen. Maar ook personen die lokaal in de belangstelling staan zijn wel eens aanleiding voor medewerkers 

om persoonsgegevens op te zoeken. Denk aan politieke figuren in verkiezingstijd, nieuwe collegeleden of iemand 

anders die de lokale pers heeft gehaald. U kunt het BKWI vragen om voor uw gemeente een rapportage op te 

stellen om te achterhalen of specifieke personen (- niet-cliënten) worden geraadpleegd. U kunt BKWI vragen om 

zijn interpretatie van de uitkomsten van de specifieke rapportage. Dit kan u helpen bij uw analyse, u kunt er geen 

rechten aan ontlenen. 

Gebruikersrapportage in de werkbesprekingen

De gebruikersrapportage kan een functie vervullen in werkbesprekingen met medewerkers, zowel collectief als 

individueel. De rapportage weerspiegelt het gebruik van Suwinet. Met medewerkers kunnen de patronen worden 

doorgesproken, en naar achtergronden en verklaringen worden gezocht. Zo blijft het onderwerp veilig omgaan 

met persoonsgegevens en procesoptimalisatie in de aandacht.
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3 gebruikersrapportage: inbedden in werkprocessen 
Het analyseproces gebruikersrapportage uitschrijven

Suwinet is een van de bedrijfsmiddelen voor de uitvoering van de WWB. Het proces ‘controle en analyse gebrui-

kersrapportage Suwinet’ draagt bij aan het in control zijn voor wat betreft informatieveiligheid en omgaan met 

persoonsgegevens. Het is daarom van belang om voor de interne organisatie het proces ‘controle en analyse 

gebruikersrapportage Suwinet’ uit te schrijven. Daarmee bedoelen we: 

• De achtereenvolgende stappen 

• Wie deze uitvoeren

• De criteria op basis waarvan bepaalde beslissingen worden genomen over (on-)zorgvuldig gebruik

• Vervolgstappen.

• Vastleggen van de bevindingen. 

Het Stappenplan bevat een voorzet voor de procesbeschrijving voor de controle en analyse van de Rapportage en 

een format voor het vastleggen van de bevindingen.2 

De procesbeschrijving bevat ook het moment waarop bij sterke aanwijzingen van norm overschrijdend gedrag 

door een medewerker, het een zaak wordt die valt onder het gemeentelijk integriteitsbeleid. 

De stappen op hoofdlijnen, voorbeeld

• Opvragen van de gebruikersrapportage.

 De manager en/of intern controleur halen de gebruikersrapportage op uit Suwinet.

 Ze analyseren de tabellen in de rapportage. Een exemplaar is voor de gebruikersbeheerder met het oog op de 

tabellen over het accountbeheer.

• Analyse van de gebruikersrapportage en trekken van conclusies

 De analyse van tabellen leidt tot conclusies over het algemeen gebruik van Suwinet, de zorgvuldigheid, de effi-

ciënte inzet van Suwinet en de actualiteit en proportionaliteit van het accountbeheer. De bevindingen worden 

kort gerapporteerd, de manager is hiervoor verantwoordelijk.

• Bij twijfel over zorgvuldigheid: vervolgstappen

 Zijn er op basis van de rapportages twijfels over het zorgvuldig gebruik dan zijn er verschillende vervolgstap-

pen mogelijk. Allereerst kan de rapportage worden besproken met een afdelingshoofd/teamleider om meer 

inzicht te krijgen in de achtergrond van bijvoorbeeld een afwijkend patroon. Zijn er geen voldoende ver-

klaringen, dan kan een specifiek rapportage worden opgevraagd bij BKWI, waarin het raadpleeggedrag op 

persoonsniveau wordt getoond. Het opvragen van een specifieke rapportage kan alleen door een daartoe 

gemandateerde functionaris (manager, intern controleur/security officer). Zij kunnen BKWI daarbij om hun 

interpretatie vragen. 

• Analyse specifieke rapportage: vervolgstappen

 De specifieke rapportages worden geanalyseerd. Blijkt er een afwijkend patroon bij een medewerker, dan gaat 

de manager of de security officer (gemandateerd door de manager) een gesprek aan om naar de achtergron-

den daarvan te vragen. Bij aanwijzingen voor normoverschrijdend gedrag wordt de zaak overgedragen aan 

het organisatie onderdeel dat het integriteitsbeleid uitvoert.

 De manager legt de bevindingen van de analyse van de specifieke rapportage vast.

• Overdracht: start procedure integriteitsbeleid3

Rapportages over de uitgevoerde analyses

De rapportages over de uitgevoerde analyses, de conclusies en vervolgstappen zijn input voor het opstellen van 

de bestuursrapportages en jaarverslag voor het college van B&W en de gemeenteraad.

Voor vragen of opmerkingen over de gemeentelijke gebruikersrapportages kunt u contact opnemen met BKWI:

Telefoon: 088 - 75 13 700

E-mail: info@bkwi.nl

2 Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet. VNG februari 2014. Bijlagen 5 en 3. 
3 Voor een korte beschrijving van de wijze waarop Rotterdam dit heeft georganiseerd: http://www.cs-vng.nl/media/182188/25%20febru-

ari%20Bescherming%20persoonsgegevens%20bij%20gebruik%20Suwinet%20Gemeente%20Rotterdam%20SZW.pdf


