
Gebruikersadministratie Suwinet

Webinar, donderdag 30 november

nazorg programma “Borging veilige gegevensuitwisseling via 
Suwinet”



Agenda

• Algemene zaken rondom de Gebruikersadministratie

• Termen en autorisatiemogelijkheden

• Een gebruikersadministratie inrichten

• Gebruikersaccount en rollen aanmaken

• Autorisatiebeheer



Algemene zaken 

• Voor iedere wettelijke taak is een aparte aansluiting: GSD, RMC, BZ, GBD;

• We spreken over gemeenten;

• Een autorisatiematrix bepaalt de inrichting van de 

gebruikersadministratie;

• De inrichting begint bij de juiste “boomstructuur”;

• BKWI maakt altijd voor iedere pagina een rol met dezelfde naam als de 

pagina;

• Er is geen verschil tussen G-rollen en R-rollen;

• Gemeenten kunnen zelf rollen samenstellen;

• Voor gebruikersbeheerders bestaan twee verschillende autorisaties.



Termen en autorisatie mogelijkheden
• Structuur van de administratie (boomstructuur);

• Navigeren in de gebruikersadministratie;

‘Zoeken en Bladeren’ en  ‘Zoek/blader Resultaat’

• Details map: Rollen, beheerders en dochtermappen;

• Verschillende rollen; Vaste gebruikersrollen voor 1 pagina, Vaste beheerrollen, Vaste rollen buiten 

Suwinet-Inkijk, Eigen rollen

• Soorten pagina’s

– Bronpagina’s: pagina’s met gegevens van één bron;

– Overzichtpagina’s: pagina’s met gegevens van meerdere bronnen;

– Zoek pagina’s: persoonsdata zoeken via andere zoeksleutel dan BSN;

– Functionaliteiten zoals bijvoorbeeld gebruikersbeheer en fraude 

scorekaart.



Kennismaking met  RSD de Liemers 
(Birgit Sluiter)

• Samenwerkingsverband voor 4 gemeenten

• Taken

• Aantal medewerkers

• Start met een beknopt overzicht van onze autorisatiematrix



Afdeling Inkomen en Re-Integratie



Een gebruikersadministratie inrichten

• De autorisatiematrix is de basis

• Wel/geen boomstructuur? 

– Voordeel: overzicht en inzicht in afdelingen met 

hun taken, 

– Nadeel: niet te wijzigen, dus goed voorbereiden. 

• Welke namen toekennen aan mappen?

• Navigeren door de (sub)mappen



Gebruikersaccount en rol aanmaken

• Autorisatiematrix vormt de basis

• Eigen rollen aanmaken

– NB altijd eigen rollen in de hoofdmap (GSD) 

aanmaken

– Een eigen rol wijzigen en/of verwijderen

• Nieuw gebruikersaccount aanmaken bij de afdeling 

re-integratie

– NB een gebruikersaccount kan je NIET verplaatsen



Autorisatie beheer

• (groepen) medewerkers zoeken

• Gebruikersaccount activeren en blokkeren

• Wachtwoord wijzigen of resetten

• Medewerker overplaatsen naar andere afdeling




