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Controle en bewustwording

• Laat medewerkers weten dat alles wat zij doen op Suwinet-
Inkijk wordt gelogd en betrek hen bij de analyse van de 
generieke gebruikersrapportage;

• Bespreek wat wel en niet mag (factsheet ”Wie mag Suwinet
gebruiken en waarvoor”);

• Bij twijfel casus inbrengen in overleg;

• E-learning voor nieuwe medewerkers.



Introductie

Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen is het bedrijf achter Suwinet-Inkijk. 
Mijn naam is Eric Houtenbos en ik werk sinds 2011 bij het BKWI als adviseur 
en rapportagespecialist



De generieke gebruikersrapportage

• Bevat alleen informatie op geaggregeerd niveau;

• Maandelijkse analyse: 
Specifiek Suwinet-normenkader Afnemers 2017;

• Maandelijks beschikbaar in Suwinet-Inkijk;

• Blijft max 30 dagen staan, wordt daarna verwijderd;

• Logging in de rapportage gaat tot zes maanden terug;

• Iedere muisklik wordt gelogd:

– Wie, wanneer, wat.





Wat is een raadpleging

Een raadpleging is: 
Iedere weergave van gegevens op een pagina in 
Suwinet-Inkijk op basis van zoekcriteria.



























De specifieke gebruikersrapportage

• Bevat vertrouwelijke gegevens;

• Alleen een daartoe gemandateerde kan een rapportage 
aanvragen en inzien via Suwinet-Inkijk;

• Maak gebruik van het aanvraagformulier;

Het aanvraagformulier voor specifieke rapportages en een 
voorbeeldbrief voor het aanmelden van een gemandateerde zijn 
te vinden op onderstaand adres: 

https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-
rapportages/specifieke-gebruiksrapportages;

https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-rapportages/specifieke-gebruiksrapportages


De specifieke gebruikersrapportage



De specifieke gebruikersrapportage

Opvragen op basis van: 

• Maandrapportages; 

• Themaonderzoek;

• Signaal;

• Steekproef. 

Een specifieke rapportage is altijd op te vragen, daar is geen 
aanleiding/reden voor nodig. 





Vergroten bewustwording

Vooraf: 

• Wie mag Suwinet gebruiken en waarvoor? Factsheet;

• Nieuwe medewerkers e-learning module;

• Gezamenlijk generieke gebruikersrapportage bespreken;

• Duidelijk maken welk beleid er is bij oneigenlijk gebruik.

https://vng.nl/files/vng/factsheet-wie-mag-suwinet-gebruiken_20151207.pdf


Vergroten bewustwording

Tijdens:

• Whitelist biedt medewerkers zekerheid;

• Bij twijfel casusbespreking tijdens overleg;

• Actuele situaties uit landelijke pers in overleg brengen.



Vergroten bewustwording

Achteraf

• Met enkele medewerkers generieke gebruikers rapportage 
analyseren

• Open communicatie wanneer er toch sprake is van oneigenlijk 
gebruik



Vergroten bewustwording

Tips

• Informeer de ondernemingsraad dat medewerkers worden 
gecontroleerd in het kader van informatiebeveiliging;

• Werkgroep met eindgebruikers:

– Functioneel beheerder, security officer en gemandateerde 
doen gezamenlijk analyse van rapportage;

– medewerkers herkennen activiteiten en worden 
betrokken,

– medewerkers doen verslaglegging



Vergroten bewustwording

Tips

• Gebruik de Suwinet-Inkijk demo-omgeving;

• Leg al je activiteiten vast, volg het beveiligingsplan;

• Open communicatie naar en met medewerkers!!

https://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/demo-suwinet-inkijk



