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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 ons gemeenschappelijke beeld van IAM.

Zie https://www.noraonline.nl/wiki/Identity_%26_Access_Management

Binnen de expertgroep IAM 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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IRMA                         SSI

DigitalMe

Discipl

En we groeien naar … 

Hier zien we wat in de nabije toekomt gaat gebeuren.

Als je een dienst digitaal wilt 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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Wat zit er in de wolk? 

Basis zijn de W3C afspraken:
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eidas_supported_ssi_may_2019_0.pdf

Daarnaast onze Discipl gedachte:
https://github.com/discipl/main/

Het verhaal van Steven Gort, mn slides 71 (video) en 107 t/m 115:
https://docs.google.com/presentation/d/1Slc2NY8jRpMb6MTAgV7nwXvjsP-2gGaAezYM9vkFGnY/edit?usp=drivesdk

Hoe past IAM dan daarin?
Zie onze recente schets: next slide

We hebben dus een 1e beeld van hoe die wolk zich verhoudt tot digitale dienstverlening.

Maar hoe gaat het dan werken in die wolk?

Wat zit er allemaal in?

En hoe werkt dat met elkaar samen om tot een digitale dienst te komen?
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De wolk beschouwen we als het mechanisme voor het verkrijgen van regie (en grip) op onze 
gegevens t.b.v. (digitale) dienstverlening.

De 4 rode rechthoeken bevatten de 4 elementen van de W3C afspraken voor Self Sovereign 
Identity (SSI).

Ik (Holder) -als mens van vlees en bloed en met mijn digitale identiteiten- sta links en wil de 
digitale dienst van de Service Provider (Verifier) afnemen.

De Issuers staan mij ter beschikking om verifieerbare uitspraken (verifiable claims) over mij 
te doen, opdat daarmee antwoord kan worden gegeven of ik wel of niet voldoe aan de eisen 
van de Service Provider (dienstaanbieder, dienstverlener). 

Daarnaast staat mij een Verifiable Data Repository (of enkele daarvan: een persoonlijke 
“wallet” en/of een publieke wallet en/of private wallets) ter beschikking om te helpen bij het 
verkrijgen van die antwoorden.

Links in het zwart zijn diverse Identity Providers (IdP’s) aangegeven, die er voor zorgen dat 
er een verifieerbare relatie is tussen mij (een mens van vlees en bloed) en de door de IdP
uitgegeven digitale identiteit van mij. Bijvoorbeeld de Nederlandse Overheid, een Bank, een 
Telecom-bedrijf of Google.

In het groen zijn authenticatiemiddelen aangegeven die verifieerbaar gerelateerd zijn aan 
tenminste 1 van mijn digitale identiteiten.

Bijvoorbeeld in relatie tot de eerder genoemde IdP’s: DigiD (BSN), Bankpas(nummer), 
Telefoon(nummer) en Google(e-mailadres). 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


5

Een weergave van het W3C Verifiable Claims Data Model.

Zie http://www.w3.org/TR/verifiable-claims-data-model/ 
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Mogelijk is dit al een (groot) deel van de uitwerking van hoe het mechanisme in de Wolk 
werkt.

Zie de toelichting https://github.com/discipl/main/ 
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Hoe komt dit alles samen?

En waar zijn de teksten 
die we kunnen gebruiken om 

niet-ingewijden 
hierin mee te nemen?

En wie wil samen met ons meewerken aan het beantwoorden van deze vragen?

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

