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Identity and Access Management

overheidsorganisaties aan de slag

Eric Brouwer

Heliview symposium - 9 mei 2019 te Nieuwegein  

 

Dit is de 1e sheet van een presentatie van 5 mei 2009 op een IAM symposium te 
München. 

Het ging toen om het IAM voor de medewerkers van de ministeries van de 
Rijksoverheid. 

Nederland volgde een aanpak in combinatie met de invoering van een Rijkspas, die 
als goed voorbeeld werd gezien door andere landen.  

We hebben toen diverse presentaties in Europa verzorgd. 
 
We gaan zometeen met elkaar een stukje terug in de tijd, om te zien wat we toen 
hebben gedaan waardoor we nu zijn waar we zijn en beelden hebben van de 
toekomst die we toen nog niet zagen aankomen. 
 
Ons uitgangspunt is natuurlijk de dienstverlening van de overheid aan burgers en 
bedrijven, want dat is wat we als ambtenaren doen. 
Hoe meer we die dienstverlening digitaliseren, hoe belangrijker het wordt dat burgers 
en bedrijven daar afdoende vertrouwen in hebben en houden. 
De processen van het identificeren, authenticeren en autoriseren en de middelen die 
we daarbij gebruiken zijn van grote invloed op dat vertrouwen.  
 
Wie bepaalt dan eigenlijk wanneer Identity & Access Management goed is? 
En welke normen en waardenstelsels worden daarbij gehanteerd? 
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2007                2008 2009 2010                  2011 2012

Basis-voorziening IdM

binnen een ministerie

Federatieve voorzieningen

binnen en tussen ministeries

Departementaal

1 IdM-registratie

2 Life-cycle-mgt proces

3 Koppeling IdM-systeem met ICT-systeem

4 Koppeling IdM-systeem met fysieke toegang

5 RBAC

6 RSO / SSO

7 Logische toegang met Rijkspas

8 FA-voorziening

9 PKI-overheid op Rijkspas

Rijksbreed

10 Afspraken over opzet en procedures

11 Afspraken over semantiek

12 Gebruik van het BSN

13 Afspraken over techniek

14 Verkrijgen van vertrouwensrelaties

15 Borgen van privacy-aspecten

16 Delen en behoud van kennis
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Programma Rijksbreed Identity Management

 

 

Dit programma was bottum-up ontstaan doordat we vanuit het beheer van het 
“smoelenboek” van de Rijksoverheid zagen dat IAM belangrijk was voor alle 
departementen, terwijl daar nog relatief weinig aan werd gedaan.  
We hebben een notitie over IAM geschreven en besproken met vertegenwoordigers 
van alle 13 departementen. We hebben een plan van aanpak voorgesteld aan het 
Interdepartementale Overleg Directeuren Informatievoorziening (IODI), wat we nu het 
CIO-beraad noemen, en daar werd mee ingestemd. Daarmee was het initiatief 
geborgd en een formeel programma geworden. 
 
Het kende als resultaat 2 plateau’s. 
Het 1e plateau was “de basis op orde” voor het lifecycle-management van de 
medewerkers van elk departement. 
Je zou dat het Identiteitenbeheer kunnen noemen. 
Het 2e plateau ging met name om de interdepartementale aspecten van het 
authenticeren en autoriseren, opdat daarmee de onderlinge samenwerking van 
overheidsorganisaties ondersteund en verbeterd kon worden. 
 
Het 1e plateau is redelijk snel en volledig gerealiseerd. 
Het programma is door her-prioriteringen gestopt, waardoor het 2e plateau slechts 
deels is gerealiseerd.  
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Normenkader 1e plateau

 

 

Binnen slechts enkele maanden hebben we een normenkader opgesteld voor het 1e 
plateau: een paar “piketpaaltjes” die we in de “greenfield” hebben geslagen om enige 
vorm van convergentie en uniformering bij de departementen te bereiken: 
• Alle medewerkers, zowel internen als ingehuurden en servicepersoneel, worden 

opgenomen in een identiteitenregistratie; 
• Voor elke medewerker wordt een minimale set van gegevens vastgelegd:  
• Uiterlijk op de 1e werkdag moet die zijn geregistreerd en uiterlijk op de laatste 

werkdag moet die op non-actief worden gesteld;  
• Een koppeling wordt gelegd tussen de IdM-registratie en de registratie waar ICT-

accounts aan die medewerkers worden toegekend; 
• En zo’n koppeling moet ook worden gelegd met de registratie waar de 

toegangspassen (en eventuele andere zaken als werkplekken en telefoons)  aan 
die medewerkers worden toegekend.  

 
De mate waarin aan het Normenkader werd voldaan is elke 6 maanden gemeten en 
aan het IODI gerapporteerd, om -indien nodig- binnen de departementen bij te laten 
sturen. 
Zie de volgende sheet met de Barometer IdM: 
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Barometer IdM
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De voortgang was duidelijk ! 
Dat kwam omdat we de departementen geadviseerd hadden vooral her-gebruik te 
maken van bestaande voorzieningen waar al medewerkersgegevens in waren 
opgenomen, zoals registraties van HR, ICT of Facilitair Management. 
Immers elke oplossing zou voldoen aan de eerste wensen van de met IAM relatief 
onervaren departementen. Na verloop van tijd zou wel een meer serieuze wensenlijst 
gaan ontstaan, om de wereldwijde oplossingsmogelijkheden te kunnen benutten. 
 
Verder kwam op enig moment een issue naar voren. Tijdens de invoering van de 
Rijkspas is een discussie ontstaan over het gebruik van het BSN binnen de 
bedrijfsvoering van de overheid. Het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp), 
dat in 2017 is overgegaan in de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), heeft toen 
aangegeven dat het BSN niet bedoeld was voor de Rijkspas en via een rechtszaak is 
bepaald dat het BSN niet mag worden gebruikt in de bedrijfsvoering van de overheid. 
In 2013 is als alternatief voor het BSN een soort “ambtenaren nummer” ingevoerd, 
het Rijksmedewerker Identiferend Nummer (RIN). Het is gebaseerd op dezelfde 
(minimale set) gegevens die bij het BSN worden gebruikt: voornaam+ 
achternaam+geboortedatum+geboorteplaats+adres 
 
De plannen van de Rijksoverheid voor een gemeenschappelijke IdM registratie 
(RidM) waar alle departementen op konden worden aangesloten, zijn nooit tot stand 
gekomen, ook al hebben daar achtereenvolgens zeker drie verschillende 
programmamanagers hun “tanden op kapot gebeten” … 
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Het resultaat stond als een huis …

 

 

Dit is een foto die onze collega Peter van Eijk (https://nl.linkedin.com/in/pveijk) 
indertijd had genomen. Zelf heb ik de Akropolis pas vorige zomer bezocht. 
Een waarlijk indrukwekkend staaltje architectuur en bouw ! 
Zo zijn we dus enkele jaren aan de slag geweest om het huis van Identity 
Management voor de Rijksoverheid op te bouwen. 
We zijn daar ver mee gekomen ! 
En het is de basis geweest voor de invoering van de Rijkspas. 
 
En toch hebben we het idee van het huis inmiddels verlaten. 
 
Dat kwam doordat elk departementaal IdM-huis z’n eigen bouwtempo kende en 
eigen prioriteiten bij het inrichten van de kamers in dat huis. 
Hierdoor kwam behoefte aan uitwerking van wat er in de kamers van het huis nodig 
was. 
En vooral ook: met welke IAM-suites de gewenste functionaliteiten het beste konden 
worden ondersteund. 
 
We hebben toen de bestaande leveranciers (MicroSoft, Oracle, IBM en Siemens) -
aangevuld met enkele wereldwijde marktleiders van IAM-suites (Novell en Sun)- een 
demo laten geven van de use-cases die de departementen wilden gaan gebruiken.  
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Wat we kregen…

Identiteitenbeheer

als basis

Niet-modulaire IAM suites

Black-box software en leveranciers-eigen standaarden

Provisioning 

in beperkte mate

 

 

Uit de use-cases kwam naar voren dat naast het “reguliere identiteitenbeheer” vooral 
ook behoefte was aan samenwerkingsfunctionaliteit, zonder dat alle IAM-
voorzieningen geheel gedeeld zouden moeten worden. In feite was dat een vraag om 
federatieve samenwerking mogelijk te maken. 
 
Er waren dus verschillende IAM-huizen en ze wilden verbonden worden met de 
gedachte aan een stad. 
Echter, die IAM suites bleken zo vast als een huis (“in beton gegoten”):  
- weinig genormaliseerde koppelvlakken 
- te weinig gebaseerd op open standaarden 
- geen modulaire opbouw, waardoor functionaliteit niet onderling uitwisselbaar was 
 
Daardoor konden ze niet goed worden hergebruikt of worden aangesloten op andere 
voorzieningen voor de bedrijfsvoering, zoals Work Flow Management of Data 
Management. 
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Wat we wilden …
IAM suites met uitwisselbare functionaliteiten

Zeker op basis van Open Standaarden

Zo mogelijk: Open Source Software

 

 

We zien nu graag dat elke functionaliteit apart te leveren is.  
En uitwisselbaar tussen de IAM-suites. 
Liefst met Open Source Software (OSS). 
Maar zeker gebaseerd op open standaarden. 
 
Zulke IAM-suites zijn echter nog niet beschikbaar. 
Het zal het komend decennia echter wel zo moeten worden. 
Het is immers randvoorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling van onze 
dienstverlening. 
Kijk maar eens mee naar wat we nu tegenkomen: 
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thema IAM

 

 

We zijn nu 10 jaar verder en het is 9 mei 2019. 
Eerder hebben we IAM bezien als instrument voor de Bedrijfsvoering van de 
Rijksoverheid.  
Nu gaat het om IAM dat is gericht op de contacten van de overheid met burgers en 
bedrijven. En daarnaast strekt het zich uit over de gehele overheid, dus niet alleen de 
departementen (Rijksoverheid), maar ook gemeenten, provincies, waterschappen en 
natuurlijk grote uitvoeringsorganisaties als Belastingdienst, UWV, SVB en DUO. 
Daar komen andere vraagstukken bij kijken dan het IAM voor de eigen medewerkers 
! 
 
Dit is een print-screen van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur 
(NORA). De NORA is een door het Kabinet (in 2009) vastgesteld afsprakenstelsel 
voor het ontwerp van de dienstverlening van de overheid: te gebruiken door alle 
overheidsorganisaties ! 
De NORA omvat richtinggevende principes en handvatten voor architecten, zodat zij 
een goed ontwerp kunnen maken van de overheidsdiensten.   
 
Het thema IAM is vanaf eind 2017 opgenomen in de NORA, opdat alle 
overheidsorganisaties snel kunnen terugvinden welke afspraken over IAM zijn 
gemaakt en eenvoudig her-gebruik kunnen maken van de kennis en ervaring van 
anderen. 
Hoe dat tot stand is gekomen wil ik kort met jullie delen. 
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De expertgroep IAM

 

 

Op 14 november 2017 zijn we vanuit NORA Beheer gestart met een informatiesessie 
over IAM. Daar waren ca. 30 geïnteresseerden bij aanwezig en zij hebben een 1e 
indicatie gegeven wat ze vanuit hun praktijk geregeld wilden zien voor IAM. 
We hebben hen daarna -en ook anderen in het NORA-netwerk- gevraagd of ze een 
bijdrage wilden leveren aan het uitwerken van het thema IAM. Dat heeft geresulteerd 
in een expertgroep van ca. 20 personen, die je hier op de foto ziet. 
 
Doel was om te komen tot meer eenduidige en gedeelde beelden binnen de overheid 
inzake IAM: zowel qua theorie (kader) als hoe we het in de praktijk regelen.  
We hebben daartoe een plan opgesteld en zijn daarna maandelijks bij elkaar 
gekomen om dat plan uit te werken. 
Ons plan van aanpak en de uitvoering ervan is te volgen via: 
https://www.noraonline.nl/wiki/Expertgroep_Digitale_identificatie_en_authenticatie  
 
Als eerste stap hebben we gezocht naar een gemeenschappelijk (begrippen)kader.  
Dat was nog niet zo eenvoudig … 
 
 

  



10

 

 

We zijn gaan zoeken naar afbeeldingen die een meer dynamisch karakter hebben 
dan ons “huis van IAM”. Er zijn veel afbeeldingen gevonden, maar slechts enkelen 
voldeden aan onze ideeën, zoals: 
• Toegepast kader voor Identificatie en Authenticatie in de Zorg (2017) 
• Het concept kader Toegang bij J&V (2018) 
• Toegepast kader voor IAM bij de SVB(2018) 
• Toegepast kader voor IAM bij de Belastingdienst (2008) 

Dit was de basis voor het Normenkader Rijksbreed IdM 
• IAM voor de Amerikaanse overheid:  

https://arch.idmanagement.gov/ 
• IAM van het NIST (Amerikaanse departement van Handel): 

https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63-3.html#def-and-acr  
 
Uiteindelijk is deze visualisatie van Gartner het geworden. 
(begin 2018 gevonden via de oriëntatie op een kader voor IAM voor de gemeente 
Rotterdam). Tenminste, dat dachten we als expertgroep … 
Tijdens de openbare review van IAM (dat is een standard procedure voor de 
belangrijke wijzigingen in de NORA, zie 
https://www.noraonline.nl/wiki/Wijzigingsproces_NORA), zijn vanuit 35 
overheidsorganisaties totaal ruim 166 review-opmerkingen over dit kader gemaakt. 
Men zag toch graag een eigen, meer door de overheid zelf samengestelde 
verbeelding. 
We zijn dus creatief aan de slag gegaan … 
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Kader Identity & Access Management (IAM)  

concept dd. 5 november  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID is wel / niet bevoegd 

voor Dienst D 

We weten met zekerheid 

X dat het om ID gaat 
Voldoet ID aan de eisen,  

dan krijgt die toegang. 

En anders niet. 

Ik wil toegang tot   

Dienst D 

Identiteitenbeheer 

- Personen 

- Computers 

- Apps 

- Dingen (IoT) 
Levert digitale identiteiten 

Authenticatie(middelen)

beheer 

Bevoegdhedenbeheer 

Machtigen 

Toegangseisen van Dienst D zijn: 

1.  Zekerheid Z over de juistheid van ID 

2.  ID moet bevoegd zijn 

3.  Eventuele andere eisen 

Wie is dit ? 

Toegang verlenen 

Wat mag ID ? 

Dienst  

Hier checken we 

de andere eisen 

Afnemer  

 

 

Dit is het resultaat geworden. 
Zie https://www.noraonline.nl/wiki/Identity_%26_Access_Management  
Binnen de expertgroep zijn behoorlijk wat onderlinge mailwisselingen geweest 
voordat we dit bereikten. De kracht zit in de verbinding van IAM met dienstverlening. 
Het kader kan worden gebruikt voor zowel publieke organisaties (overheid) als 
private organisaties.  
Uitgangspunt is dat de dienstverlener de eisen stelt waaraan je moet voldoen voordat 
je zijn dienst mag afnemen.  
Via IAM kunnen eisen worden ingevuld over wie je bent en wat je mag. 
Maar mogelijk zijn er daarnaast dus nog meer eisen ... 
 
Let overigens vooral op de dynamiek tussen de “bollen” en niet te vergeten de cloud  
☺ 
 
We hebben dit het Kader IAM genoemd. 
Het is behoorlijk hoog over, maar het is wel een breed gedragen beeld ! 
Het geeft goed ons “speelveld” van IAM weer. 
Maar het bevat nog weinig SMART-geformuleerde normen. Onze “spelregels” voor 
IAM ontbreken dus nog grotendeels.  
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De onderdelen zijn we nu aan het uitwerken aan de hand van het vijflaagsmodel van 
de NORA: https://www.noraonline.nl/wiki/Vijflaagsmodel  
Daarmee stellen we in feite de “spelregels” op van IAM. 
   
Nog elke 2 maanden komen we als expertgroep bijeen om de stand van zaken van 
de uitwerkingen te bespreken. De volgende bijeenkomst is op 28 mei a.s. 
 
We zijn recent begonnen met het Identiteitenbeheer van natuurlijk personen: burgers 
c.q. inwoners van Nederland.  
 
En parallel hieraan wordt authenticatie opgepakt. 
 
We hopen dit jaar ook de resultaten van het programma Machtigen van Logius te 
kunnen gebruiken voor het uitwerken van het onderdeel Machtigen. 
 
NB. Al naar behoefte, kunnen we op termijn ook het identiteitenbeheer van computer, 
apps en IoT uitwerken. 
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IRMA                         SSI

DigitalMe

Discipl

En we groeien naar … 

 

 

Hier zien we wat in de nabije toekomt gaat gebeuren. 
Als je een dienst digitaal wil afnemen, dan komt een dialoog tot stand om te kijken of 
je aan de gestelde eisen van de dienstaanbieder voldoet. 
We gaan dan niet meer onze naam, geboortedatum e.d. op een (e)formulier invullen, 
maar we laten de computers in de cloud het werk voor ons doen: ze gaan straks 
“verifieerbare claims” met elkaar uitwisselen, via wereldwijde op open source 
gebaseerde datanutsvoorzieningen (zoals het internet dat we nu kennen, maar dan 
uitgebreid met extra functionaliteit voor veiligheid en privacy). 
Zo’n claim is dan bijvoorbeeld dat je ouder bent dan 18 jaar (ja/nee).  
Hoe je heet hoeft de dienstaanbieder misschien niet eens meer te weten: de persoon 
die aan de eisen voldoet krijgt toegang tot de dienst. 
Je moet dan natuurlijk wel zelf aangeven waar die computers die claims kunnen 
verkrijgen. En mogelijk moet je daarbij ook aantonen wie je bent (bv door in te loggen 
met DigiD en via de Basisregistratie Personen (BRP) te laten verklaren dat je ouder 
bent dan 18 jaar).  
Ofwel: je zult regie (moeten) voeren   ☺ 
 
Onderdelen van deze ontwikkeling worden in Nederland al zichtbaar via: 
- IRMA https://privacybydesign.foundation/irma/  
- DigitalMe https://digital-me.nl/   
- SSI  https://sovrin.org/  
- Discipl  https://discipl.org/  
Bron: https://www.noraonline.nl/wiki/Identity_%26_Access_Management  
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Hou jezelf op de hoogte van de wereldwijde

ontwikkelingen t.a.v. IAM

Bedenk hoe functionaliteiten van IAM-suites beter

onderling uitwisselbaar kunnen worden

Denk met ons mee over de inrichting van de attribute 

services waar IAM onderdeel van gaat uitmaken

 

 

Deze 3 boodschappen willen we graag meegeven aan een ieder die IAM een warm 
hart toedraagt. 
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www.NORAonline.nl

NORA@ICTU.nl

www.ICTU.nl

eric.brouwer@ICTU.nl

 

 

Als je deze afbeelding vergelijkt met die van 10 jaar geleden, dan ziet de wereld er 
nu meer gekleurd uit, met meer mogelijkheden en mooie toekomstbeelden. 
We hebben met onze wereldwijd toegankelijke NORA-wiki een prima instrument om 
onze kennis en ervaringen te delen.  
Laten we daarom vooral samen blijven doorwerken aan deze ontwikkeling van 
Identity & Access Management ! 
 
 
Heb je vragen of aanvullingen? 
 
Stuur dan even een mailtje ! 
 
 
 
 

 


