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IMPLEMENTATIEPLAN

Het implementatieplan van de Blauwe Knop 
Basis biedt organisaties een handreiking bij de 
invoering van de Blauwe Knop op hun website. 
Het toont de keuzes die reeds door het project 
en andere organisaties zijn gemaakt. Bovendien 
beantwoordt het een aantal vragen over de 
Blauwe Knop, die van pas komen bij de 
implementatie. Dit document is een 
samenvatting van die vragen en de antwoorden.
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1.1 WELKE DATA WORDT ONTSLOTEN?

Voor de Blauwe Knop Basis kan over het algemeen worden gesteld, dat er voor 
de gegevenshouder geen zekerheid is, voor welk proces of welk doel, de burger 
de gegevens die hij of zij met de Blauwe Knop downloadt wil inzetten. Een of 
enkele van de mogelijke doeleinden zullen in beeld zijn, het is echter lastig dit 
beeld compleet te krijgen. 
Het is echter raadzaam, om bij de keuze welke gegevens worden aangeboden 
in het gewaarmerkte document, te kijken naar een standaard of 
informatiemodel uit het domein waarbinnen de gegevens worden aangeboden. 
De Blauwe Knop schrijft geen specifiek informatiemodel voor, maar adviseert 
om aan te sluiten bij domeinspecifieke modellen. Indien die niet beschikbaar 
zijn, verdient het de aanbeveling om samen met de partij die de gegevens (met 
name) zal gebruiken, (domein-specifieke) informatiespecialisten, IT-specialisten 
en specialisten op gebied van privacy en security te bepalen welke  
gegevens worden aangeboden met de Blauwe Knop. 
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1.2 WELKE SCHULDENDATA WORDT ONTSLOTEN?

De minimale dataset die kan worden gebruikt voor het proces van de intake 
van de schuldhulpverlening is de volgende. 
• Naam schuldeiser / organisatie
• Type schuld
• Saldo schuld (= restant schuld)
• Datum saldo schuld
• Vordering overgedragen
Omdat een overeengekomen informatiemodel niet voorhanden is in het 
schuldendomein, is bovenstaande dataset tot stand gekomen in 
samenwerking met schuldhulpverleners, specialisten op het gebied van 
privacy & security en informatiespecialisten van gemeenten. In het 
Schuldenknooppunt, wordt gebruikt dezelfde data gebruikt als in de casus 
Schulden van de Blauwe Knop. Ontwikkelingen van het 
Schuldenknooppunt dienen te worden meegenomen in deze dataset.
Uiteraard is het mogelijk dat een organisatie ervoor kiest om meer data te 
delen. Het is aan te raden, altijd een afweging te maken van het nut van 
de informatie versus de inspanningen om de data te kunnen ontsluiten.
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2. WAT IS DE FUNCTIONALITEIT?

De Blauwe Knop bevindt zich op een pagina, waartoe 
een gebruiker toegang kan krijgen na authenticatie op 
basis van DigiD (bijv. een MijnOmgeving). Bij gebruik 
van de toepassing met een Blauwe Knop, zal in de 
meeste gevallen het BSN van de gebruiker, verkregen 
uit de DigiD-authenticatie, worden gebruikt voor 
identificatie. Vervolgens worden de gegevens van de 
burger in de omgeving van de aangesloten organisatie 
opgehaald. Middels één of meerdere interfaces, wordt 
de data uit de bron (database) opgehaald en 
teruggegeven aan de omgeving waar de Blauwe Knop 
zich bevindt. Hier wordt de data aangeboden aan de 
gebruiker in de vorm van een gewaarmerkt pdf-
document. 

INTERFACE

BRON

BACK OFFICE

BRONBRON
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3. HOE ZIET DE ARCHITECTUUR ERUIT?

Omdat de Blauwe Knop Basis per organisatie als standalone-oplossing 
geïmplementeerd wordt, zal de architectuuruitwerking van organisatie tot 
organisatie verschillen. De architectuur zal in veel gevallen echter in ieder geval 
(maar niet uitsluitend) de volgende elementen bevat:
• Een selectiepagina waarin de gebruiker aan kan geven welke gegevens hij of 

zij wil downloaden en in welk formaat de gegevens gedownload moeten 
worden (in ieder geval pdf, maar mogelijk bijv. ook XML).

• Een raadpleegservice waarmee de gegevens opgehaald worden uit database of 
andere registratie.

• Een afspraak over de semantiek (zodat het geen appels met peren vergelijken 
wordt) en bijbehorende XSD/JSON-schema definitie.

• Een pdf-sjabloon voor de gekozen gegevensgroep (schulden).
• Een pdf-generator waarmee de data worden ingevoegd in het 

sjabloon.
• Een pdf-signing service waarmee de pdf ondertekend wordt en 

waarmee door de gebruiker de authenticiteit aangetoond kan 
worden.
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4.1 HOE ZIET DE ONLINE KLANTREIS ERUIT?

De online klantreis beschrijft het pad dat de gebruiker (online) aflegt om de 
output van de Blauwe Knop te genereren.  Wanneer de organisatie beschikt over 
een mijn-omgeving, is het logisch dat de Blauwe Knop in deze omgeving wordt 
aangeboden. Indien dat niet het geval is, dient een voorziening te worden 
geïmplementeerd, waarbij de gebruiker inlogt m.b.v. DigiD op (een deel van) de 
omgeving van de organisatie.

De partijen die aanhaken bij de pilot, kunnen de ‘plek’ van de Blauwe Knop op de 
omgeving het beste op basis van de eigen richtlijnen en/of inzichten kunnen 
bepalen. 
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4.2 HOE ZIET DE ONLINE KLANTREIS ERUIT?

Begeleid de gebruiker tijdens de klantreis, door hem te voorzien van de 
informatie, die nodig is om een de klantreis tot een goed einde te brengen en om 
hem bewust te maken van zijn verantwoordelijkheid en zijn privacy. In welke 
schermen de informatie wordt getoond, is afhankelijk van de implementatie van 
de betreffende organisatie. Kijk hier voor een voorbeeld van een klantreis bij een 
fictieve gemeente.
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5. WELKE INFORMATIE TOON JE DE GEBRUIKER?

De Toolkit Blauwe Knop bevat een document genaamd ‘Blauwe Knop Generieke 
Content’, in de map ’01. Generieke Content’. Het is een handreiking m.b.t. de 
informatie die aan een gebruiker kan worden getoond, met daarin ook 
(voorbeeld-)teksten.
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https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a36b18bdb4b1f4f82bf8a38f75dbc300a%40thread.skype/conversations?groupId=20d7f55b-14f2-4401-933b-4f1c673e0f4f&tenantId=6ef029ab-3fd7-4d98-9b0e-d1f5fedea6d1


6. HOE ZORG JE ERVOOR DAT HET WORDT GELEZEN?

Belangrijk is dat de gebruiker niet te veel informatie wordt voorgeschoteld. 
Tegelijkertijd dient de noodzakelijke informatie wel te worden opgenomen door 
de gebruiker. 

Uit onderzoeken in de eerste pilots blijkt dat het aanbieden van korte 
begrijpelijke teksten van groot belang is. Ook helpen afbeeldingen en 
pictogrammen bij het oppikken van de informatie. Een extra hulpmiddel is het 
vragen van bevestiging aan de gebruiker, door het laten zetten van een vinkje. 
Een volgende stap in de klantreis is pas mogelijk, als het vinkje is gezet.
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7.1. WELKE ‘OUTPUT’ LEVERT DE BLAUWE KNOP?

Omdat de gebruiker de output moet kunnen inzien, wordt de informatie in ieder 
geval in een pdf-document aangeboden. Andere formaten, die bijv. voor import in 
apps worden gebruikt, kunnen worden aangeboden, maar bij voorkeur in een 
aparte klantreis (klikpad).
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7.2. WELKE ‘OUTPUT’ LEVERT DE BLAUWE KNOP?

Voor het pdf-bestand geldt:
• De informatie in het document moet hetzelfde zijn als de informatie die wordt 

getoond op het scherm. 
• Het document moet gewaarmerkt zijn.
• Het moet voor de gebruiker duidelijk zijn wat de data in het document 

betekenen. Als dit niet evident is, dient het document voldoende uitleg te 
bevatten zodat dit duidelijk wordt voor de gebruiker.

• Welke persoonlijke (NAW) gegevens worden getoond, is afhankelijk van de 
uitkomst van de analyse van het onderdeel Privacy.

• Houd rekening met de algemeen geldende regels voor leesbaarheid en 
toegankelijkheid van (pdf-)documenten.

In de Toolkit Blauwe Knop staan voorbeelden van de output van 
andere organisaties. 
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8. HOE ZIT HET MET DE INFORMATIEBEVEILIGING?

Betrek de security officer (of een vergelijkbare functionaris) bij dit onderdeel van 
de implementatie. Voor de Blauwe Knop en de output van de Blauwe Knop, zullen 
de eisen en richtlijnen worden gehanteerd, die voor de gehele omgeving van de 
organisatie gelden.

Om toegang te verkrijgen tot de gegevens die met de Blauwe Knop worden 
aangeboden, dient een gebruiker in te loggen met DigiD. Authenticatie vindt 
plaats voordat er gegevens worden getoond aan de gebruiker.

Om de burger bewust te maken van veilig gebruik van de Blauwe Knop, hebben 
we in de Toolkit Blauwe Knop generieke content (teksten voor op de website) 
beschikbaar, die kunnen worden gebruikt op de webomgeving waar 
de Blauwe Knop wordt aangeboden.
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9. WELKE BETROUWBAARHEIDSNIVEAU HANTEER IK?

Organisaties met een mijnomgeving
Het advies is om voor de Blauwe Knop hetzelfde betrouwbaarheidsniveau te 
hanteren als voor de inlog op de mijnomgeving, waarop de Blauwe Knop zich 
bevindt. Hierbij is het wel raadzaam dat de organisatie zich er blijvend van 
vergewist dat de informatie achter de Blauwe Knop geen hoger risicoprofiel heeft 
dan de andere soortgelijke informatie binnen de mijnomgeving. 

Organisaties zonder een mijnomgeving
Organisaties die geen mijnomgeving hebben, maar een separate login hanteren 
voor de diensten die met de Blauwe Knop worden geleverd, moeten zelf bepalen 
welk betrouwbaarheidsniveau te hanteren. Daarbij kan worden gekeken naar 
andere diensten, met vergelijkbare gegevens, die online worden aangeboden 
door de organisatie. Ook de interne richtlijnen met betrekking tot authenticatie 
van diensten kunnen hierbij een rol spelen. 

In de Toolkit Blauwe Knop kun je meer lezen over de achtergronden en 
onderbouwing van dit advies.
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10. HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE PRIVACY?

Bij de ontwikkeling van de Blauwe Knop, alsook bij de implementatie, zijn de 
richtlijnen van de AVG inzake de beginselen van verwerking van 
persoonsgegevens als uitgangspunt genomen. 

In dit document wordt een dataset voorgesteld, die kan worden aangeboden met 
de Blauwe Knop. We raden daarnaast aan, om met de professionals van de 
uitvoering in overleg te gaan. Samen met hen kan worden bepaald, welke 
gegevens (bijvoorbeeld NAW-gegevens) noodzakelijk zijn in het pdf-document. 
Hierbij dient het uitgangspunt van dataminimalisatie worden gehanteerd, 
afgezet tegen gebruiksgemak en doel van het document. Een driehoek van 
techniek, business en privacy officer (of een vergelijkbare functie) kan in overleg 
bepalen welke data kunnen worden getoond.
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11. WAT MOET ER WORDEN GELOGD?

Omdat in de Basisimplementatie van de Blauwe Knop geen sprake is van 
uitwisseling van gegevens tussen organisaties zijn voor logging geen organisatie-
overstijgende afspraken nodig. De gebruiker krijgt na authenticatie inzage in de 
eigen gegevens en kan deze downloaden. Keuzes rondom logging, worden aan 
individuele organisaties overgelaten. 
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12. WAT MOET ER WORDEN GEARCHIVEERD?

Organisaties moeten de informatie archiveren / loggen. Het staat organisaties  
vrij om zelf te bepalen hoe ze dat doen. Archiveren is één optie. Loggen van 
informatie die is verstrekt, is ook een optie, mits onomstotelijk kan worden 
bewezen wat de juistheid van een gegeven was in het verleden. 
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13. WAT IS DE MINIMALE DATASET VOOR GEBRUIK?

GEGEVEN OPMERKING

Naam schuldeiser / organisatie -

Type schuld -

Saldo schuld (= restant schuld) in €

Datum saldo schuld dd/mm/yyyy

Vordering overgedragen ja / nee

Voor de casus Intake Schuldhulpverlening is de volgende minimale dataset 
gedefinieerd. In de Toolkit Blauwe Knop vind je ook een uitgebreide dataset in de 
map ’10. Implementatie’.
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14. WAAR KAN IK MEER INFORMATIE VINDEN?

In de Toolkit Blauwe Knop vind je heel veel informatie die je helpen bij de 
implementatie, zoals:

• Het beeldmerk van de Blauwe Knop
• Voorbeelden van online klantreizen
• Voorbeelden van output
• Een checklist voor de implementatie op je website
• Content die je kunt gebruiken op je website
• …..
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BIJLAGE 1 
VOORBEELDEN VAN IMPLEMENTATIES



GEMEENTE BOXTEL
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GEMEENTE THOLEN
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RDW



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



VNG Realisatie en RDW werken samen met een aantal 
partners aan de realisatie van de Blauwe Knop.


