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1 Inleiding 
 

1.1 Doel van dit document 
 
Dit document bevat de Project Start Architectuur (verder: PSA) voor het project Kernregistratie 
medewerkers bij Veiligheidsregio Kennemerland. De PSA is een uitwerking van de Veiligheidsregio 
Referentiearchitectuur (VeRA), vertaald naar de situatie bij Veilgheidsregio Kennemerland. 
  
De PSA heeft als doel om te waarborgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in 
samenhang worden gerealiseerd en passen binnen de toekomstig gewenste 
informatievoorziening. Het geeft kaders voor de realisatie in de vorm van een visie (beschrijving 
gewenste situatie), architectuurprincipes1 en standaarden. Het biedt daarmee de basis voor (meer 
gedetailleerde) inkoop- en ontwerpdocumentatie. 
 

1.2 Doel project 
 
Doel van het project is het implementeren van een kernregistratie medewerkers, waarmee de 
actualiteit, juistheid, tijdigheid en volledigheid van (een basisset) medewerkergegevens in de 
diverse informatiesystemen bij Veiligheidsregio Kennemerland kan worden geborgd en efficient 
kan worden beheerd.  
 
Eén van de beoogde effecten is dat iedere medewerker2 van Veiligheidsregio Kennemerland 
beschikt over één unieke (digitale) identiteit. Deze architectuur fungeert daarmee tevens als basis 
voor de inrichting van een veilig en efficient Identity & Access Management. Tenslotte draagt de 
architectuur als randvoorwaarde bij aan een kwalitatief hoogwaardige interne (digitale) 
dienstverlening. Zie verder par. 1.5 voor een uitgebreidere toelichting op de toegevoegde waarde.  
 

1.3 Afbakening 
 
De scope van dit document komt overeen met scope van bedrijfs- en applicatieve functies zoals 
opgenomen in de VeRA. Dit betekent dat dit document wel betrekking heeft op de Brandweer, 
GHOR, het MICK en het Veiligheidsbureau, maar (nog) niet op de overige onderdelen van de GGD. 
De GGD kent een afzonderlijke referentiearchitectuur (PURA)3. Deze is nog niet meegenomen in 

                                                           
1 Architectuur principes dragen bij om de visie te bereiken. Principes zijn richtinggevende afspraken die een 
overtuiging weergeven over de wijze waarop de gewenste situatie (de visie) bereikt kan worden. 
2 Onder “medewerker” wordt hier verstaan: Alle personen (intern, extern, vast of tijdelijk) met een 
persoonlijke werkrelatie met Veiligheidsregio Kennemerland.  
3 Ambulancediensten vallen niet binnen de scope van de PURA. Ambulancediensten hebben nog geen 
sectorale referentiearchitectuur. 
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deze versie van de PSA.  
 

1.4 Projectorganisatie 
 
Ten tijde van het opstellen van de PSA is er nog geen sprake van een formele projectorganisatie. 
Wel is Ramon Mulder, projectleider bij de afdeling ICT van VRK, aangewezen als trekker en initieel 
projectarchitect. Opdrachtgever is Priscylla Beentjes, Hoofd ICT bij VRK.  
 
Via de voorzitter van de landelijke kerngroep VeRA is Bart den Dulk (ArchiXL) ingehuurd voor het 
ondersteunen bij het opstellen van deze PSA. Daarnaast zijn diverse medewerkers van de VRK, 
alsmede van andere Veiligheidsregio’s betrokken bij het leveren van input, de review en validatie 
van deze PSA. 
 

1.5 Toegevoegde waarde 
 
De “business drivers” voor een kernregistratie medewerkers zijn samengevat: 
  
1. Het waarborgen van de actualiteit, juistheid, tijdigheid en volledigheid, en het efficient 

(her)gebruik en beheer van de medewerkergegevens in de IT-systemen. 
2. inrichting van een veilig en efficient Identity & Access Management (IAM); 
3. anticiperen op landelijkelijk ontwikkelingen op het gebied van IAM (samenwerking), en; 
4. het creëren van een belangrijke randvoorwaarde voor de inrichting van een kwalitatief 

hoogwaardige interne (digitale) dienstverlening. 
 
Hieronder volgt een nadere toelichting: 
 
Ad. 1 
Veiligheidsregio Kennemerland maakt op dit moment gebruik van diverse applicaties waarin 
medewerkergegevens worden beheerd. Er zijn nauwelijks expliciete afspraken over welk systeem 
voor welk personeelsgegeven fungeert als authentieke bron, dat wil zeggen, leidend is voor de 
notatiewijze en kwaliteit. Mutaties van dezelfde gegevens worden in verschillende systemen, door 
verschillende medewerkers, op verschillende momenten handmatig doorgevoerd. In sommige 
gevallen is het gegevensbeheer zelfs uitbesteed aan de softwareleverancier. Dit resulteert in een 
inefficiënt, meervoudig gegevensbeheer bij de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel 
en vergroot daarmee de kans op onbetrouwbare of geheel ontbrekende informatie.  
 
Met bovenstaande situatie ontbreken bij de VRK invulling van twee belangrijke basisprincipes uit 
de referentiearchitectuur voor de Veiligheidsregio’s (VeRA):  
 

IA.2. Gegevens hebben één (herleidbare) bron 
(…) Gegevens komen zoveel mogelijk van een authentieke bron of bij een gemeenschappelijk distributiepunt. Een 
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Veiligheidsregio maakt gebruik van basisregistraties en identificeert haar kernregistraties van waaruit de verschillende 
informatiesystemen worden ondersteund. Dit is één van de belangrijkste basisprincipes binnen de VeRA en volgt hiermee 
ook het verplicht gebruik van basisregistraties voor de publiekrechtelijke taken van overheidsinstanties en het gebruik 
van kernregistraties binnen een Veiligheidsregio. VeRA volgt het principe van basisregistraties: eenmalige vastlegging, 
meervoudig gebruik. 

 
IA.3 Gegevens hebben een verantwoordelijke 
(…) Correcte gegevens zijn cruciaal in alle processen en daarom van vitaal belang voor de Veiligheidsregio’s. Alle 
gegevensverzamelingen dienen daarom een verantwoordelijke te hebben, die zorg draagt voor de betrouwbaarheid van 
de gegevens in termen van actualiteit, beschikbaarheid, juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens. Deze is 
aanspreekbaar op de kwaliteit van de gegevens.  
 

De inrichting van een Kernregistratie medewerkers leidt tot eenduidige afspraken over het beheer 
en de distributie van medewerkergegevens tussen bron- en afnemende systemen, zodat 
(wanneer deze afspraken worden nageleefd) te allen tijde, in alle in gebruik zijnde 
informatiesystemen de actualiteit, juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens kan 
worden gewaardborgd.  
 
Ad. 2 
Het niet voldoen aan bovenstaande principes leidt niet alleen tot inefficientie, maar leidt ook tot 
risico’s op ongeoorloofde toegang tot objecten (applicaties, informatie of gebouwen). Om die 
reden kan in de huidige situatie b.v niet worden geborgd dat toegangsrechten (tijdig) worden 
ingetrokken wanneer een werkrelatie tussen de VRK en een persoon is beeïndigd. 
 
Om die reden hangt een kernregistratie medewerkers nauw samen met de invulling van een veilig 
en efficiënt Identity & Access Management. Identity Management is het geheel van procesen en 
onderliggende technologie voor het beheer en gebruik van elektronische identiteitsgegevens. 
Deze elektronische identiteitsgegevens worden gebruikt om vast te stellen wie de persoon is 
(authenticatie) en of de persoon geautoriseerd is voor toegang tot IT-systemen (autorisatie).4  
Access management is het geheel van processen en onderliggende technologie voor het beheer 
en de controle van toegang tot IT-systemen.  
 
Ad. 3 
IAM is niet alleen van belang voor de eigen medewerkers; dit geldt ook voor samenwerking met 
keten- en netwerkpartners van de Veiligheidsregio. Hierbij is een bijzondere vorm van IAM van 
belang: Federatief IAM. Daarbij maken twee of meer organisaties afspraken maken over het bij 
elkaar inloggen met eigen accounts en daarbij vertrouwen op de authenticatievoorzieningen van 
de andere organisatie. Federatieve IAM zal naar verwachting in de toekomst ook voor de VRK van 
groter belang worden in de samenwerking met andere Veiligheidsregio’s of ketenpartners. Hierop 
wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 4. 
 
Ad. 4 
Tenslotte, een kernregistratie personeel legt in potentie ook de basis voor een efficient en 

                                                           
4 Dit is ook uit te breiden met fysieke toegang tot ruimtes 
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klantgericht verloop van andere interne (facilitaire) processen bij in-, door of uitstroom van 
personeel. De “triggers” voor deze processen kunnen immers direct samenhangen met het 
beheer van medewerkergegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het innemen van een mobiele 
telefoon, toegangspas of dienstkleding, het aanpassen van reiskostenvergoedingen voor woon-
werkverkeer bij een verhuizing, het bijwerken van een rooster of het organiseren van de viering 
van brandweerjubilea. Bovendien kunnen de digitale identiteitsgegevens worden gebruikt om een 
profiel van de persoon vast te stellen zodat diensten op maat voor deze persoon geleverd kunnen 
worden. 
 

1.6 Relatie met andere architectuurproducten 
 
Op het moment van het opstellen van deze PSA zijn er binnen de Veiligheidsregio Kennemerland 
geen andere architectuurproducten beschikbaar. Wel is nadrukkelijk vastgesteld dat VeRA 2.0 
volledig van toepassing is.  
 

1.7 Leeswijzer 
Nog uitwerken 
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2 Visie 
 

2.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk schetst de visie op de gewenste situatie van een kernregistratie en Identity & Access 
Management in relatie tot de “levenscyslus” van de medewerkers (lees: instroom, doorstroom en 
uitstroom).  
 
De visie fungeert als richtinggevend perspectief. Deze is niet in één stap realiseerbaar. In 
Hoofdstuk 6 is een “roadmap”, met implementatiestrategie en plateauplanning opgenomen 
waarmee deze visie (in het geheel of gedeeltelijk) gerealiseerd kan worden.  
 

2.2 Visie op gewenste situatie 
 
Instroom 
Een persoon met een nieuwe werkrelatie bij VRK verstrekt zijn of haar identiteitsgegevens (naam, 
adres, geboortedatum e.d.). Deze gegevens worden door de verantwoordelijke manager 
aangevuld met werkrelatiegegevens (contractgegevens zoals functie, organisatieonderdeel, 
contracturen, salarisschaal, standplaats e.d.).  
 
VRK controleert aan de hand van een wettelijk identificatiedocument of de juiste 
identiteitsgegevens zijn verstrekt en voert de medewerker op in het bronsysteem. De 
medewerker krijgt daarbij een uniek VRK-identificatienummer.  
 
De afdeling P&O is vanaf dat moment bronhouder van deze identiteits- en werkrelatiegegevens. 
Met bronhouder wordt hier bedoeld dat de afdeling P&O verantwoordelijk is voor de kwaliteit 
(actualiteit, juistheid, tijdigheid, volledigheid en beschikbaarheid) van deze gegevens in de 
bronregistratie.  
 
Zodra een medewerker is opgevoerd in het bronsysteem, worden via geautomatiseerde 
koppelingen met behulp van het IAM-systeem accounts aangemaakt voor toegang tot de IT-
systemen die de betreffende medewerker nodig heeft om zijn of haar werk te kunnen doen.  
 
Tot op zekere hoogte wordt deze toegang bepaald door de rol(len) die de medewerker krijgt op 
basis van zijn werkrelatiegegevens in de bronregistratie (“Role Based Access Control”). Daarnaast 
is een digitaal aanvraagproces ingericht waarmee, op verzoek van de verantwoordelijke manager, 
specifieke/aanvullende toegangsrechten kunnen worden aangevraagd en verstrekt. 
 
Parallel aan de creatie van accounts voor de IT-systemen, vindt via de kernregistratie distributie 
van de medewerker gegevens plaats naar afnemende IT-systemen die specifieke bedrijfsfuncties 
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ondersteunen waarin de medewerker gegevens moeten worden gebruikt. Denk hierbij aan proces 
specifieke IT-systemen voor capaciteitsplanning, kennismanagement, vakbekwaamheid en 
facilitair management.  
 
De distributie van de gegevens vindt in principe plaats door middel van geautomatiseerde 
gegevenskoppelingen. De IT-systemen waarvoor een koppeling technisch en/of economisch niet 
haalbaar is, worden handmatig of batchgewijs (export/import) gevoed. 
 
In de afnemende IT-systemen kunnen aanvullend, proces specifieke gegevens  worden 
geregistreerd (b.v. nummer toegangspas, emailadres, nummer mobiele telefoon, kledingmaten 
etc.). De gegevens die kunnen worden hergebruikt in andere IT-systemen, zoals mobiel nummer 
en emailadres, worden gedistribueerd naar kernregistratie medewerkers. Andere afnemende IT-
systemen waarin deze gegevens worden hergebruikt, worden vervolgens ook met deze gegevens 
gevoed. Ook hiervoor geldt dat de distributie van de gegevens, mits dit technisch en economisch 
haalbaar is, plaatsvindt door middel van geautomatiseerde gegevenskoppelingen. 
 
Doorstroom 
Gedurende de werkrelatie kunnen zich mutaties voordoen in zowel identiteitsgegevens als 
werkrelatiegegevens. Deze mutaties kunnen gevolgen zijn van “live events” zoals verhuizen, 
trouwen of scheiden. Ze kunnen ook voortvloeien uit een wijziging van de werkrelatie of 
vervanging van een middel (b.v. nieuw telefoonnummer). Leverancier van deze mutaties kunnen 
zowel medewerkers zelf zijn (b.v. adreswijziging), als managers (b.v. functiewijziging), of andere 
organisatie-eenheden (b.v. een wijziging zakelijk telefoonnummer).  
 
Deze mutaties leiden wederom op vergelijkbare wijze tot gegevensuitwisseling tussen het 
bronsysteem, kernregistratie en afnemende IT-systemen, en tot het opstarten van processen om 
rechten aan te passen (aanvullen/intrekken) of aanvullende diensten te leveren. 
 
Uitstroom 
Een beëindiging van een werkrelatie wordt geregistreerd in de bronregistratie door registratie van 
een (toekomstige) einddatum. Dit leidt tot het markeren van de medewerker als “inactief”.  
Distributie van deze status, leidt in de afnemende systemen tot het opstarten van processen voor 
het intrekken van toegangsrechten en eventuele andere faciliteiten van de medewerker.  
 
De afnemende IT-systemen ontvangen via de kernregistratie een signaal dat de medewerker niet 
langer actief is. Afhankelijk van procesafspraken worden de gegevens ook in de afnemende 
systemen gearchiveerd of verwijderd.  
 
Uit bovenstaande beschrijving vloeit voort dat we bij het inrichten van een kernregistratie 
medewerkers onderscheid maken tussen vier categorieën medewerker gegevens:  
 
1. Identiteitsgegevens (lees: gegevens die minimaal nodig zijn om een medewerker uniek te 
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kunnen identificeren); 
2. overige personalia (b.v. privéadres); 
3. werkrelatiegegevens (b.v. aantal contracturen) en; 
4. overige (proces specifieke) medewerker gegevens (b.v. actuele stand vakantieverlof, 

kledingmaten). 
 
In Hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op deze verschillende categorieën gegevens (o.a. 
informatiemodel en gegevensdefinitie) voor inrichting van de kernregistratie. In dat hoofdstuk 
wordt ook dieper ingegaan op de concepten en gewenste functionaliteiten voor Identity & Access 
Management. 
 
In het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 3 Bedrijfsarchitectuur) volgt eerst een toelichting op hoe de 
organisatieaspecten (organisatie, processen, producten & diensten) van Veiligheidsregio 
Kennemerland geraakt worden door deze project startarchitectuur.  
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3 BEDRIJFSARCHITECTUUR 
 

3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat de relatie van het project is met de bedrijfsarchitectuur 
van de VRK. In de VeRA wordt de bedrijfsarchitectuur van Veilgheidsregio’s beschreven vanuit 3 
verschillende perspectieven, te weten: 
 

- Organisatie (bedrijfsfuncties); 
- producten & diensten;  
- bedrijfsprocessen.  

 
Deze verhouden zich als volgt tot elkaar: Een bedrijfsproces (het “hoe”) leidt, door gebruik te 
maken van één of meerdere bedrijfsfuncties (het “wie” met welke kennis en kunde) tot de 
productie van een product of dienst (het ‘wat’).  
 

3.2 Bedrijfsfuncties 
 
Indirect wordt elke bedrijfsfunctie, en dus ook elk organisatieonderdeel, van de VRK geraakt 
door dit project. Een goede kernregistratie van medewerkers is immers een voorwaarde voor 
Identity & Access Management en het spreekt voor zich dat Identity & Access Management in 
potentie alle IT-systemen raakt.  
 
Daarnaast heeft het project impact op de organisatie van het gegevensbeheer van alle systemen 
waarin medewerker gegevens worden gebruikt. Ten gevolge van dit project worden 
organisatiebreed afspraken gemaakt tussen organisatieonderdelen die ofwel “bronhouder”, ofwel 
“afnemer” zijn van de gegevens. Deze afspraken, mits goed geïmplementeerd en uitgevoerd, 
borgen de kwaliteit van deze gegevens. Dit kan vervolgens positieve gevolgen hebben voor de 
snelheid en kwaliteit waarmee bepaalde processen (in samenhang) kunnen worden uitgevoerd. 
Denk hierbij vooral aan HRM-processen en facilitaire processen, maar ook bedrijfsfuncties als 
capaciteitsplanning en vakbekwaamheid hebben belang bij betrouwbare medewerker gegevens 
en worden dus direct geraakt door dit project.  
 
In onderstaande plaat (bedrijfsfunctiemodel5) zijn de bedrijfsfuncties uitgelicht die werken met 
c.q. gebruik maken van medewerker gegevens en dus baat kunnen hebben bij dit project. 
 

                                                           
5 Het bedrijfsfunctiemodel is een inrichtingsonafhankelijke beschrijving van de taakgebieden 
(bedrijfsfuncties) van een veiligheidsregio 
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Figuur 3.1 

 
Hieronder volgt per uitgelichte bedrijfsfunctie een korte toelichting: 
 
Besturende functies 
 
In het kader van deze PSA is bij de besturende functies vooral de sturing op het (strategisch) 
personeelsbeleid van belang. Dit raakt met name de volgende bedrijfsfunctie: 
 
Sturen en organiseren: het verzamelen en analyseren van informatie en het formuleren van 
plannen als gevolg van het gemaakte meerjarenbeleid, met het oog op het ‘wat’ en het ‘wanneer’ 
voor de inzet van de primaire processen en de noodzakelijke ondersteuning.  
 
Primaire functies 
 
Binnen de primaire functies, worden vooral de functies geraakt die operationeel en tactisch 
gebruik maken van medewerkergegevens. Dit zijn vooral: 
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Vakbekwaamheid: opleiden, trainen en oefenen van hulpverleners zodat ze op vakkundige wijze 
hulp kunnen verlenen. 
 
Capaciteitsplanning: het inroosteren van mensen en middelen. Bijvoorbeeld: het maken van een 
dekkingsplan of een materieelspreidingsplan, het inroosteren van piketfunctionarissen.  
 
Materieelbeheer: alle voor hulpverlening noodzakelijk materieel en materiaal direct inzetbaar 
gereed houden. Hierbij valt te denken aan voertuigen, communicatiemiddelen, ademlucht, 
medicijnenkoffers, sigmatenten. 
 
Melding uitgifte: het oproepen (uitgifte) van de noodzakelijke disciplines. 
 
Hulpverlening: hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm 
van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld: bestrijden brand, verzorgen van 
slachtoffers, transport van patiënten. 
 
Secundaire functies 
 
Binnen de functies zijn vooral onderstaande bedrijfsfuncties afhankelijk van betrouwbare, 
operationele medewerkergegevens: 
 
Personeel: beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving 
en selectie van nieuwe medewerkers, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse 
andere activiteiten, zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw, salariëring, e.d. 
 
Organisatie: beheer van alle organisatorische gegevens, waaronder beschrijving van de 
bedrijfsfuncties, organisatiestructuur (organogram), functionele scope van de sectoren en 
afdelingen, TVB-schema's (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden), e.d. 
 
Financiën: het management, het beheer, de administratie en de controle op alle financiële 
gegevens, processen, transacties en rapportage daarover. 
 
Informatievoorziening: het leveren van de informatievoorzieningsdiensten -waaronder het 
aansluiten van de ICT-inrichting op de bedrijfsdoelstellingen- en het management en beheer van 
het Informatieplan en alle activiteiten die hieruit voortkomen. Het ontwerpen, beschrijven en 
plegen van onderhoud op bedrijfsprocessen en het bewaken van de consistentie met de 
administratieve organisatie en de informatiearchitectuur. Beheer van alle gegevens, informatie, 
kennis, informatieresources en -middelen (bijv. telefonie, bibliotheek, automatiseringsmiddelen 
en -diensten) en de coördinatie, allocatie en gebruik van alle communicatiemiddelen. 
 
Facilitair / Huisvesting: het faciliteren van de organisatie met diensten en beheer van de 
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huisvesting (gebouwen, terreinen), parkeerfaciliteiten, nutsvoorzieningen (gas, water, licht). 
 
Bedrijfsfuncties zijn georganiseerd in één of meerdere organisatieonderdelen. Vanuit oogpunt 
van gegevensbeheer raakt dit project vooral de volgende organisatieonderdelen bij 
Veiligheidsregio Kennemerland: 
 
Bedrijfsfuncties Organisatieonderdelen VRK Toelichting 
Sturen en organiseren Afdeling P&O, Holdingstaf, Directie Strategische personeelsbeleid 
Vakbekwaamheid Sector Preparatie & Nazorg 

(Brandweer), Veiligheidsbureau 
(Multi), Sector Ambulancezorg, 
Sector Preventie Advies & Crisis 
(GHOR), MICK (meldkamer) 

Registratie op individueel 
niveau van oefeningen, 
trainingen, opleidingen, 
diploma’s, certificaten e.d. 

Capaciteitsplanning Sector Preparatie & Nazorg 
(Brandweer), Veiligheidsbureau 
(Multi), Sector Ambulancezorg, 
Sector Preventie Advies & Crisis 
(GHOR), MICK (meldkamer) 

Roosteren van 
beroepspersoneel en 
piketfunctionarissen, 
paraatheidsregistratie van 
vrijwillig brandweerpersoneel 
en vrije instroom 
crisisfunctionarissen 

Materieelbeheer Sector P&N (Brandweer)  Uitgifte dienstkleding 
Melding uitgifte MICK Alarmering piketfunctionarissen 

en vrije instroom 
crisisfunctionarissen 

Hulpverlening Repressie (Brandweer), VBK (multi), 
Sector Preventie Advies & Crisis 
(GHOR)   

Inzetregistratie vrijwillig 
brandweerpersoneel en 
piketfunctionarissen (t.b.v. 
vergoedingen) 

Personeel Afdeling P&O Personeelsadministratie en 
HRM-processen 

Organisatie Afdeling P&O Beheer organogram, functiehuis 
en mandaten. 

Financiën Afdeling Financiën Toepassing van 
budgethouderschap, registratie 
kosten op individueel niveau 
(toekomst). 

Informatievoorziening Afdeling ICT Uitgifte en beheer van ICT-
middelen en telefonie 

Facilitair / Huisvesting Afdeling Facilitaire en Juridische 
Zaken 

Uitgifte en beheer van 
toegangspassen 

 
Tabel 3.1 

 

3.3 Producten  en diensten 
 
In onderstaande plaat zijn de producten/diensten uitgelicht die medewerker gegevens bevatten. 
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Het spreekt voor zich dat deze producten betrouwbaarder zijn, naarmate de gegevens en dus 
ook de medewerker gegevens betrouwbaarder zijn. 
 

 
Figuur 3.2 

 
De producten en diensten van de VRK worden in processen (met gebruik van bedrijfsfuncties) 
voortgebracht. In de volgende paragraaf zijn de processen uitgelicht die geraakt worden door 
deze PSA. 
 

3.4 Processen 
 
In onderstaande plaat zijn de processen uitgelicht waarin gewerkt wordt met medewerker 
gegevens. Het zijn de processen die zelf medewerker gegevens nodig hebben en/of producten en 
diensten leveren waarin medewerker gegevens gebruikt worden.  
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Figuur 3.3 
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4 INFORMATIEARCHITECTUUR 
 

4.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de impact van het project is op de 
informatiearchitectuur. Informatiearchitectuur bestaat uit drie aspecten: applicatieve functies, 
gegevens(definties) en gegevensstromen.  
 
In paragraaf 4.3 is een overzicht opgenomen van de applicaties bij Veiligheidsregio Kennemerland 
waarin medewerkergegevens worden beheerd.  In paragraaf 4.4 is op basis van dat 
applicatielandschap inzicht gegeven in welke gegevensstromen er wenselijk zijn tussen 
bronregistraties, kernregistratie en afnemende systemen.  
 
Aangezien de inrichting van een kernregistratie medewerkers nauw samenhangt met de 
implementatie van Identity & Acces Management, start dit hoofdstuk met uitleg over de de 
concepten en functionaliteiten op het gebied van IAM. 
 

4.2 Wat is Identity & Access Management? 
 
Identity Management is het geheel van procesen en onderliggende technologie voor het beheer 
en gebruik van digitale identiteitsgegevens. Deze digitale  identiteitsgegevens worden gebruikt om 
vast te stellen wie de persoon is (authenticatie) en of de persoon geautoriseerd is voor toegang 
tot IT-systemen (autorisatie).  Access management is het geheel van processen en onderliggende 
technologie voor het beheer en de controle van toegang tot IT-systemen. 
 
Hieronder is een gegevensmodel opgenomen dat betrekking heeft op Identity & Access 
Management: 
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Figuur 4.1 (To do: nog wat netter maken) 

  
De concepten die daarin zijn opgenomen, zijn hieronder toegelicht. 
 
Voordat men gecontroleerd toegang kan geven tot informatie of applicaties moet men allereerst 
de identiteit van de persoon (of IT-systeem) die toegang wil hebben met zekerheid vaststellen. De 
identiteit moet uniek zijn te identificeren.  
 
Identiteiten krijgen unieke accounts waarmee zij door gebruik te maken van 
authenticatiemiddelen (zoals een wachttwoord of pincode) toegang kunnen krijgen tot IT-
systemen.  
 
Bij het authenticatieproces ontstaan tokens. Dit zijn tijdelijke objecten die specifieke 
eigenschappen van een identiteit aantonen waarmee kan worden bepaald welke autorisaties 
(toegangsrechten) die identiteit heeft en de condities die daarbij gelden. 
 
Een autorisatieobject is iets waartoe toegang wenselijk is, zoals een IT-systeem (applicatie, 
database), gebouw of een onderdeel ervan. 
 
Bij rolgebaseerde autorisatie (“Role Based Acces Control”) worden deze autorisaties gelegd via de 
rol (of meerdere rollen) van de identiteit. Dit leidt tot een efficiënter beheer van autorisaties en 
verkleint de kans op ongeoorloofde toegang.  
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4.3 Functionaliteiten IAM 
 
Samengevat bestaat IAM-functionaliteit uit de volgende (clusters van) functionaliteiten: 
1. Identiteitenadministratie 
2. Autorisatieadministratie 
3. Self-service 
4. Provisioning en identity vault 
5. Authenticatie en autorisatie 
6. Monitoring en audit 
 
Hieronder volgt per cluster een toelichting.  
 
Ad 1. Indentiteitenadministratie 
De identiteitenadministratie hangt samen met de “life cycle” van een identiteit6. 
Identiteitenadministratie wordt in de praktijk dan ook wel “identity lifecycle management” 
genoemd. Een identiteit kent in zo’n levenscyclus een aantal stadia: 

- Initieel: er zijn gegevens over een medewerker bekend, maar er is nog niet aan de 
voorwaarden voldaan om een identiteit te gebruiken voor het verlenen van toegangsrechten. 

- In gebruik: de identiteit is geregistreerd en voldoende volledig om gebruikt te kunnen 
worden. In dit stadium van de levenscyclus wordt de identiteit gebruikt en onderhouden. 

- Vanuit dit stadium kan de identiteit worden gedeactiveerd en krijgt in het IAM-systeem de 
status Inactief (bijv. voor een werknemer die ontslag neemt).  

- Indien de identiteit niet meer gereactiveerd zal worden, maar wel bewaard (b.v. voor 
eventuele controles), wordt de identiteit Gearchiveerd. 

- Verwijderd: de gegevens zijn uit archieven verwijderd en zijn daarna niet meer beschikbaar. 

Deze levenscyclus ziet er als volgt uit: 
 

 
 

                                                           
6 Identiteiten kunnen betrekking hebben op zowel personen als op IT-systemen. Net als personen kan het 
ook nodig zijn om een IT-systeem beveiligd toegang te verlenen tot een ander IT-systeem. Dit is b.v. het 
geval bij het gebruik van webservices of andere technieken waarmee IT-systemen gekoppeld worden. We 
laten dit in deze PSA verder buiten beschouwing. 

http://www.noraonline.nl/wiki/Bestand:LevenscyclusIdentiteiten.png
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Figuur 4.2 (bron: http://www.noraonline.nl/wiki/Patroon_voor_identity_management)  

 
In de identiteitenadministratie is specifieke functionaliteit gewenst is voor het beheren van 
bovenstaande “life cycle”, het creëren van een account en bijbehorend wachtwoord (of ander 
authenticatiemiddel) en het bewaken van de geldigheid van een account. Dit proces heeft een 
sterke relatie met de de registratie van persoonsgegevens. Een identiteit en account kan immers 
pas onstaan zodra iemand “bestaat” (lees: in dienst is). Hetzelfde geldt voor de relatie tussen “uit 
dienst” en “inactief” of “Verwijderd”. 
  
Ad 2. Autorisatieadministratie   
In de autorisatieadministratie is een aantal verschillende soorten bedrijfsregels aanwezig. Deze 
zorgen ervoor dat rollen (zoveel mogelijk automatisch) worden gekoppeld aan identiteiten.  
 
De (basis)rolinformatie waarop de rollen gebasseerd zijn, zal in de praktijk veelal aanwezig zijn in 
het bronssyteem. Een belangrijk deel van autorisaties is b.v. gebaseerd op de afdeling waar 
iemand werkt. Een afdeling (organisatieonderdeel) kan daarmee dus ook al een rol op zich zijn. 
Voor bepaalde doelgroepen zullen rollen op anderssoortige gegevens moeten worden gebaseerd 
of fijnmaziger moeten worden gemaakt. Voorbeelden hiervan kunnen zijn specialisme of 
mandaat. Rollen kunnen ook worden gebaseerd op (afdelingsoverschrijdende) processen. Bij de 
implementatie zal dan ook moeten worden gekeken welke (proces)rollen relevant zijn, aanvullend 
op de rollen bebasseerd op een combinatie van afdeling en functie. Belangrijke opmerking daarbij 
is dat goed structureel onderhoud vergt dat het geheel van rollen en toegangsechten niet te 
complex wordt.7 
 
Ad 3 Self-service 
Een specifieke vorm van identiteitenadministratie is “self-service”. Bepaalde gegevens kunnen bij 
medewerkers zelf in beheer worden ondergebracht. Dit geldt b.v. voor het resetten van een 
wachtwoord. Ook is het mogelijk bepaalde persoonsgegeven door mederwerkers zelf te laten 
beheren (b.v. prive NAW-gegevens) via een self-service portaal van een bronregistratie.   
 
Net als bij de identiteitenadministratie, bestaan er bij de autorisatieadministratie ook self-service 
functionaliteiten die eindgebruikers (medewerkers zelf en/of hun managers) b.v. in staat stellen 
om aanvullende autorisaties aan te vragen.  
 
Ad 4. Provisioning en identity vault 
Een andere belangrijke IAM-functionaliteit heet "provisioning". Deze zorgt ervoor dat 
identiteitsgegevens worden gesynchroniseerd tussen de bron- en doelsystemen. Bij provisioning 
wordt onderscheid gemaakt tussen het synchroniseren van de identiteitsgegevens uit de 
bronsystemen en het provisionen van accountgegevens en autorisatiegegevens naar de 

                                                           
7 Voorwaarde van succes met Role Based Access Control is beperking van het aantal rollen. Richtgetal: max. 
100 rollen voor organisaties van 5000 medewerkers (Bron: www.noraonlline.nl).    

http://www.noraonline.nl/wiki/Patroon_voor_identity_management
http://www.noraonlline.nl/
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doelsystemen (doelsystemen zijn de IT- systemen waartoe toegang verleend wordt).  
 
Een bijzondere vorm van provisioning is provisioning naar cloudapplicaties, aangezien hier ook 
specifieke technische standaarden voor bestaan.8 
 
Bij provisioning speelt de “identity vault” een belangrijke rol. Een identity vault is een 
dataverzameling van allerlei soorten medewerkergegevens die vanuit verschillende bronnen kan 
worden gevuld, zoals zoals naw-gegevens, functie, gegevens over contract, locatie, manager e.d.. 
 
De functionaliteit voor provisioning (synchroniseren) kan in samenwerking met de identity vault 
ook worden gebruikt voor de distributie van andere medewerkersgegevens tussen bron- en 
doelssystemen. De identity vault kan daarmee dus ook invulling geven aan de distributiefunctie 
van de kernregistratie medewerkers. Hoe deze distributie plaats kan vinden kan van doelsysteem 
tot doelsysteem verschillen. Hierop wordt dieper ingegaan hoofdstuk 5 (technische architectuur).  
 
De identity vault is leidend voor het toekennen van logische toegang (tot IT-systemen) en evt. ook 
fysieke toegang (tot gebouwen): Wanneer een medewerker niet met een actieve status in de 
identity vault staat, krijgt hij of zij geen toegang. 
 
Ten slotte kan provisioning ook worden ingezet voor het initieren van procestriggers/acties. 
Bijvoorbeeld, wanneer een medewerker uit dienst gaat, kan provisioning ervoor zorgen dat een 
procedure voor ontmanteling van een account wordt gestart. In theorie (afhankelijk van 
ambitieniveau) kan provisioning ook leiden tot het starten van processen in andere systemen 
zoals bijvoorbeeld Topdesk.  
 
Ad 5. Authenticatie en autorisatie 
Authenticatie en autorisatie zorgen voor het daadwerkelijk verlenen van toegang. Authenticatie 
zorgt ervoor dat er zekerheid bestaat over de authenticiteit van een identiteit. Autorisatie zorgt 
ervoor dat de identiteit alleen toegang heeft tot de functionaliteit en gegevens waarvoor expliciet 
toegang is verleend.  
 
Het IAM-systeem kan tot op zekere hoogte zelf autorisaties tot in doelsystemen uitvoeren, maar 
deze zijn hooguit grofmazig. Fijnmazige autorisaties zijn lastig centraal te beheren en zullen dus 
altijd nog zelf in IT-systemen moeten worden geadministreerd en uitgevoerd. IAM gaat dus vooral 
over toegang tot IT-systemen en niet over het beheer van specifieke rechten binnen een IT-
systeem. 
 
Een belangrijk systeem in de invulling van IAM is Active Directory. Deze speelt een bijzondere rol 
om het alle operationeel relevante gegevens over identiteiten en autorisaties bevat, voor zover 
deze niet in de IT-systemen zelf aanwezig zijn. Onder andere op de rol van Active Directory in de 

                                                           
8 Met name de SCIM-standaard. Hierop wordt verder ingegaan in Hoofdstuk 5. 
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gewenste architectuur wordt verder ingegaan in Hoofdstuk 5 (technische architectuur). 
 
Authenticatie kent vele verschijningsvormen. Voorbeelden zijn username/password, digitale 
certificaten en SMS. Het gewenste niveau van de authenticatievoorzieningen, hangt samen met 
het gewenste niveau van informatiebeveiliging. Hierop wordt dieper ingegaan in Hoofdstuk 5.  
 
Een speciale vorm  van IAM is is federatief identity en access management. Daarbij maken twee of 
meer organisaties afspraken maken over het bij elkaar inloggen met eigen accounts en daarbij 
vertrouwen op de authenticatievoorzieningen van de andere organisatie. Federatieve IAM zal 
naar verwachting in de toekomst ook voor de VRK van groter belang worden in de samenwerking 
met andere Veiligheidsregio’s of ketenpartners. Wanneer VRK ook gebruikers van andere 
organisaties toegang willen geven tot haar IT-systemen (of vise versa), vraagt dit om een 
onderscheid tussen de rollen “identity provider” en “service provider”. De eerste is 
verantwoordelijk voor het administreren van identiteiten, de tweede voor het leveren van 
diensten (en het gebruiken van de identiteitsgegevens van de identity provider). Dat wil zeggen, 
de identity provider genereert een token na authenticatie en de service provider ontvangt en 
controleert het token. De toepassing van federatief IAM blijft vooralsnog buiten de scope van dit 
project. 
 
Het mogelijk maken van Single Sign On (SSO) behoort ook tot dit cluster van IAM-
functionaliteiten. SSO refereert aan de behoefte van gebruikers om niet elke keer opnieuw te 
hoeven inloggen bij verschillende applicaties.9  
 
Een specifieke vorm van SSO is Web-SSO, wat specifiek is gericht op authenticatie en autorisatie 
voor web-applicaties. Daarnaast wordt ook wel gesproken over “Enterprise Single Sign On”. Dit is 
een combinatie van oplossingen die het mogelijk maakt om gebruikers automatisch in te laten 
loggen op zowel desktop- als webapplicaties.10 Welke technische arcitectuurprincipes 
richtinggevend zijn bij de VRK voor de implementatie van SSO, is verder uitgewerkt in Hoofdstuk 
5.  
 
Ad 6. Monitoring en audit 
Een laatste functionaliteit heet monitoring en audit. De dataverzerzameling in de idenity vault 
maakt het mogelijk om verschillende controles uit te voeren. Het helpt bijvoorbeeld om inzicht te 
krijgen in het verschil tussen huidige en gewenste autorisaties (zogenaamde IST-SOLL rapportage) 
en stelt de systeemeigenaren van accounts in staat om hun taken en verantwoordelijkheden op 
dat gebied makkelijker invulling te geven. 
 
                                                           
9 In de praktijk wordt in plaats van SSO ook vaak de term Reduced Sign On (RSO) gebruikt omdat volledige vaak SSO niet 
altijd wenselijk en haalbaar is.  
10 Dit is relevant voor applicaties die geen gebruik kunnen maken van Web-SSO, omdat ze niet web-gebaseerd zijn of 
omdat ze zelf een inlogscherm genereren (en geen token accepteren).  
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Hierdoor kan de identity vault ook worden ingezet voor (interne of externe) audits. Omdat 
centraal bijgehouden wordt wie toegang heeft tot welke applicaties kan b.v. makkelijker voldaan 
worden aan audits voor softwarelicenties. 
Daarnaast kan de identity vault ook worden gebruikt om licentiekosten te beheren. Met behulp 
van “role mining” kan worden bekeken welke gemiddelde applicaties er per rol zijn. Het resultaat 
van zo’n matching kan bijvoorbeeld zijn dat 10 procent van een bepaalde rol (bijvoorbeeld 
ploegchef) gebruik maakt van een relatief dure applicaties. Zo’n afwijking kan leiden tot een extra 
controleslag waaruitkan blijken dat en aantal gebruikers een dure licentie niet mer nodig hebben 
in hun huidige functie. 
 
Tot slot, het is belangrijk om te benadrukken dat het IAM-systeem zoals geschetst slechts een 
logische clustering van functionaliteit is. Het is niet zo dat deze per definitie dient te worden 
ingevuld door één geïntegreerde IT-oplossing. Er zal waarschijnlijk een aantal IT-oplossingen in 
combinatie mogelijk c.q. noodzakelijk zijn om alle gewenste functionaliteit te leveren. Welke 
technische architectuurprincipes daarbij gehanteerd moeten worden bij VRK, is verder uitgewerkt 
in Hoofdstuk 5.  
 

4.4 Relevante applicaties VRK 
 
Om de gewenste gegevensstromen tussen applicaties (bron- en doelsystemen) goed te kunnen 
begrijpen, is eerst inzicht nodig in het relevante applicatielandschap bij de VRK. In het overzicht op 
de volgende pagina staan de bij de VRK in gebruik zijnde applicaties waarin gewerkt wordt met 
medewerker gegevens. Dit overzicht borduurt voort op de afbakening van bedrijfsfuncties zoals 
opgenomen in Hoofdstuk 3. 
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Figuur 4.3 

 
In onderstaande tabel is per applicatie toegelicht welke relevantie zij heeft voor deze PSA.  
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Applicatie Relevantie 
ADP workforce HRM-systeem en bronregistratie voor de 

identiteitsgegevens van alle medewerkers 
ABW (Unit 4) Financieel systeem. Relevant voor registratie van 

budgethouderschap/mandaten. 
AEL Toegangscontrolesysteem 
Ambuweb (incl. Roosterweb) Portaal in gebruik bij sector Ambulancezorg voor 

o.a. vakbekwaamheidsregistratie, intranet (nieuws), 
het delen van documenten en roosterplanning. 
Roosterweb is tevens in gebruik bij de meldkamer. 

ARBI Telefooncentrale 
Brandweerrooster.nl Applicatie voor paraatheidsregistratie van vrijwillig 

brandweerpersoneel. In gebruik bij een aantal 
vrijwilligersposten 

CAS Applicatie ter ondersteuning van de uitvoering van 
de Wet Poortwachter (ziekteverzuim en re-
integratie).   

Communicator Systeem voor alarmering piketfunctionarissen (vrij 
instroom) 

Fieldforce (Unit 4) Middelenbeheer (facilitair) en ondersteuning 
facilitaire dienstverlening.  

GMS Meldkamersysteem. Fungeert tevens als 
“telefoonboek” voor centralisten. 

Prisal Salarisverwerking/verloning (salarisadministratie 
vindt plaats in ADP Workforce). 

Roosterweb Systeem voor roosterplanning van brandweer 
beroepspersoneel  

SharePoint Contentmanagement (intranet), 
kennismanagement, samenwerking, document 
management, metadatabeheer. 

Topdesk Middelen beheer (IT-middelen) en ondersteuning 
interne IT-dienstverlening op basis van ITIL/ASL 

Veiligheidspaspoort Systeem voor vakbekwaamheidsregistratie, 
oefenadministratie en inzetregistratie van 
brandweerpersoneel.  

 

4.5 Gegevensdefinitie 
 

4.5.1 Categorieën medewerkergegevens 
Bij het inrichten van een kernregistratie medewerkers is van belang onderscheid te maken tussen 
vier categorieën medewerker gegevens:  
 
1. Identiteitsgegevens (lees: gegevens die minimaal nodig zijn om een medewerker uniek te 

kunnen identificeren); 
2. overige personalia (b.v. privéadres); 
3. werkrelatiegegevens (b.v. aantal contracturen) en; 
4. overige proces specifieke medewerker gegevens (b.v. schoenmaat of een specifieke 

reiskostendeclaratie). 
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Een leidend principe in deze PSA is dat medewerker gegevens onderdeel uitmaken van de 
kernregistratie, wanneer zij kunnen worden hergebruikt in 2 of meer IT-systemen (excl. het 
bronsysteem).  
 
Voor identiteitsgegevens zal dit altijd het geval zijn (t.b.v. Identity & Access Management). Voor 
overige personalia en werkrelatiegegevens kan dit het geval zijn.  
 
De overige (proces specifieke) medewerker gegevens maken nooit deel uit van de kernregistratie. 
Deze gegevens hebben een dusdanig proces specifiek en dynamisch karakter, dat ze niet passen in 
het gegevensbeheer conform de filosofie van basis- en kernregistraties 
 
Dit neemt niet weg dat er wel behoefte kan zijn om dergelijke gegevens tussen twee systemen uit 
te wisselen (b.v. urenregistratie inzet vrijwilligers van Veiligheidspaspoort naar ADP Workforce), 
maar deze uitwisseling vind dan “point-to-point” plaats (niet via de kernregistratie). 
 

4.5.2 Gegevensmodel 
Om de gewenste gegevensstromen tussen applicaties goed te kunnen begrijpen, is eerst inzicht 
nodig in de relatie tussen de verschillende gegevens(verzameling) die bij de VRK over een 
medewerker worden vastgelegd. Daartoe is een gegevensmodel opgesteld.  
 
De definities van de gegevensobjecten in het model zijn uitgewerkt in Bijlage 1. Op het deel van 
het model dat betrekking heeft op IAM, is dieper ingegaan in paragraaf 4.2. 
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Figuur 4.4
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4.6 Gegevensuitwisseling 
 
In het volgende overzicht wordt op hoofdlijnen de bij de VRK geïdentificeerde 
gegevensuitwisselingen tussen de verschillende systemen getoond. De rode kleur betekent dat er 
geen digitale koppeling aanwezig is. In een enkel geval is er wel sprake van een export van 
gegevens in b.v. een CSV of Excel-bestand, maar wijzigingen worden dan handmatig overgenomen 
in het doelsysteem. 
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Figuur 4.5 

 
In Bijlage 2  is in meer in detail uitgewerkt welke gegevens onderdeel moeten uitmaken van de 
kernregistratie medewerkers, en per gegeven, welk IT-systeem fungeert als bronsysteem en welke 
als doelsysteem. In dat overzicht is tevens opgenomen welke medewerkergegevens in aanmerking 
komen voor “self-service”, d.w.z. door de medewerker zelf beheerd moeten kunnen worden via 
een self-service functionaliteit (eHRM). 
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4.7 Architectuurprincipes ten aanzien van informatiearchitectuur 
 
VeRA kent voor deze project startarchitectuur twee relevante, informatiekundige 
architectuurprincipes: 
 

IA.2. Gegevens hebben één (herleidbare) bron 
(…) Gegevens komen zoveel mogelijk van een authentieke bron of bij een gemeenschappelijk distributiepunt. Een 
Veiligheidsregio maakt gebruik van basisregistraties en identificeert haar kernregistraties van waaruit de verschillende 
informatiesystemen worden ondersteund. Dit is één van de belangrijkste basisprincipes binnen de VeRA en volgt hiermee 
ook het verplicht gebruik van basisregistraties voor de publiekrechtelijke taken van overheidsinstanties en het gebruik 
van kernregistraties binnen een Veiligheidsregio. VeRA volgt het principe van basisregistraties: eenmalige vastlegging, 
meervoudig gebruik. 

 
IA.3 Gegevens hebben een verantwoordelijke 
(…) Correcte gegevens zijn cruciaal in alle processen en daarom van vitaal belang voor de Veiligheidsregio’s. Alle 
gegevensverzamelingen dienen daarom een verantwoordelijke te hebben, die zorg draagt voor de betrouwbaarheid van 
de gegevens in termen van actualiteit, beschikbaarheid, juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens. Deze is 
aanspreekbaar op de kwaliteit van de gegevens.  

 
Deze zijn uitgewerkt tot de volgende afgeleide principes, relevant voor dit project: 
 

Principe 1.1  De gegevens van alle medewerkers hebben een herleidbare bron. 
  
Consequentie  Elke medewerker moet geregistreerd staan in een bronsysteem. Er moet een 

geschikte oplossing zijn voor centrale regie op de volledige registratie van alle 
interne en externe medewerkers. Dit betekent niet dat er één bronsysteem moet 
zijn voor alle medewerkers; er kan sprake zijn van meerdere bronsystemen. 

 
 N.B. Een medewerker is een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van 

Veiligheidsregio Kennemerland en daarbij persoonsgebonden toegangsrechten 
nodig heeft tot één of meerdere IT-systemen en/of fysieke locaties (zie ook Bijlage 
1: Gegevensdefinities). Dit betekent b.v. dat een schilder die zonder 
persoonsgebonden VRK-toegangspas zijn werk kan doen, niet wordt beschouwd 
als medewerker.  
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Principe 1 .2  Alle medewerkers worden uniek identificeerbaar, met maximaal één identiteit 
vastgelegd in de kernregistratie 

  
Consequentie  Deze vastlegging is voor de kernregistratie blijvend en de status bepaalt of een 

medewerker uit andere systemen wordt verwijderd. Dit minimaliseert de kans op 
dubbele registraties (wanneer bijvoorbeeld een externe medewerker intern 
wordt) en meervoudige administraties (bijvoorbeeld vaste medewerkers in HR 
systeem en vrijwilligers in roostersysteem). Elke medewerker moet uniek kunnen 
worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld a.d.h.v. een uniek ID-/personeelsnummer.  

 
 Bovenstaande sluit niet uit dat een medewerker meer dan één dienstverband 

(meerdere aanstellingen) bij VRK kan hebben. 

 

Principe 1 .3  Zodra met een medewerker een werkrelatie is overeengekomen, moeten de 
relevante gegevens van die medewerker zo snel mogelijk (b.v. max. 3 
werkdagen) in de kernregistratie worden opgenomen. 

  
Consequentie  Het moment van registratie van een nieuwe medewerker in het HRM-systeem is 

niet gerelateerd aan het moment dat de eerste verloning of  facturatie moet 
plaatsvinden (is gelijk aan de maand van indiensttreding). Uit oogpunt van 
dienstverlening is het wenselijk om de “life cycle” van een medewerker al eerder 
te laten starten om b.v. tijdig het aanvragen van een toegangspas en werkplek in 
gang te kunnen zetten.   

 

Principe 1 .4  Medewerker gegevens maken onderdeel uit van de kernregistratie 
medewerkers, zodra zij kunnen worden hergebruikt in 2 of meer andere IT-
systemen (excl. de bronregistratie) 

  
Consequentie  Andere medewerker gegevens worden niet zonder meer in de kernregistratie 

opgenomen en beheerd (zie ook principe 1.5). Dit neemt niet weg dat er wel 
behoefte kan zijn om gegevens die niet in de kernregistratie worden opgenomen 
uit te wisselen tussen 2 systemen (b.v. urenregistratie inzet vrijwilligers van 
Veiligheidspaspoort naar ADP Workforce), maar deze uitwisseling vindt dan 
“point-to-point” plaats (niet via de kernregistratie). 
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Principe 1 .5  Medewerker gegevens maken ook onderdeel uit van de kernregistratie, indien 
ze bepalend zijn voor het (geautomatiseerd) toekennen van rollen.  

 
Consequentie  Wanneer een medewerker gegeven via een rol invloed heeft op de centraal te 

beheren toegangsrechten, wordt dat gegeven opgenomen in de kernregistratie. 
Een voorbeeld van een gegeven dat bepalend kan zijn voor de rolgebaseerde 
toegang is afdeling of specialisme.  

 

Principe 1 .6  De kernregistratie medewerkers is leidend voor het toekennen van toegang tot 
IT-systemen en toegang tot gebouwen.  

 
Consequentie  Wanneer een medewerker niet (meer) met een actieve status in de 

kernregistratie staat, krijgt hij of zij geen toegang tot autorisatieobjecten. 

 

Principe 1 .7  In de kernregistratie kent de actieve status van elke medewerker met een 
tijdelijke werkrelatie een einddatum. 

 
Consequentie  Elk account waarvan de einddatum is verstreken wordt ingetrokken/geblokkeerd. 

De eigenaar van het account (verantwoordelijk manager) wordt daarvan 
ruimschoots van te voren op de hoogte gesteld.  

  
 Bovenstaande einddatum hoeft niet altijd gelijk te vallen met een 

arbeidsrechtelijke einddatum. Wanneer een medewerker b.v. een jaar onbetaald 
verlof opneemt, is er geen sprake van een arbeidsrechtelijke einddatum, maar 
wel van een einddatum aan de werkactiviteiten. Het bronsysteem moet hier in 
kunnen voorzien.  

 
 Bovenstaande impliceert ook dat er sprake moet zijn van een 

notificatiesystematiek; uit oogpunt van dienstverlening worden managers er 
tijdig op geattendeerd dat een einddatum in zicht is en evt. verlengd moet 
worden. 
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Principe 1 . 8  Elk autorisatieobject heeft een eigenaar 
 
Consequentie  Het is belangrijk dat de VRK regie heeft op de toegang tot autorisatieobjecten 

(bijv. applicaties, gegevensverzamelingen). Door een eigenaar toe te kennen aan 
elk autorisatieobject is er altijd een aanspreekpunt dat kan aangeven of toegang 
ook daadwerkelijk (nog) is toegestaan. Aan autorisatieobjecten zonder eigenaar, 
worden geen autorisaties toegekend. Om de eigenaar te ondersteunen worden 
autorisatieobjecten gekoppeld aan rollen en worden periodiek IST-SOLL 
rapportages gemaakt. 

 
 Authorisatieobjecten worden in dit verband niet te fijnmazig onderscheiden. Net 

zoals dat voor het beheer voor rollen geldt, geldt dat centrale regie alleen 
succesvol kan zijn, indien de complexiteit beperkt blijft. Concreet betekent dit 
bijvoorbeeld dat applicaties wel moeten worden beschouwd als 
autorisatieobjecten, maar autorisaties binnen applicaties geen onderdeel moeten 
zijn centrale regie (maar van functioneel beheer). 

 

Principe 1 . 9  Toegang tot autorisatieobjecten is rolgebaseerd. 
 
Consequentie  Het hebben van een identiteit is niet voldoende om toegang te krijgen. Door 

autorisaties te baseren op rollen, hoeven autorisaties niet op individueel niveau 
te worden toegekend waardoor het autorisatiebeheer efficiënter kan plaats 
vinden en rechtmatigheid van uitgegeven autorisaties eenvoudiger kan worden 
getoetst.  

 
 Dit neemt niet weg dat op individueel niveau wel aanvullende (niet-rol 

gebaseerde) rechten moeten kunnen verstrekt. Hiervoor moet een aanvraag- en 
accorderingsproces (met audit trail) beschikbaar zijn. 
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Principe 1 . 10  Gebruikers worden uit oogpunt van gebruiksvriendelijkheid zo min mogelijk 
geconfronteerd met overbodige (extra) authenticaties 

 
Consequentie  In een aantal gevallen is extra authenticatie wel gewenst, met name wanneer de 

gebruiker toegang krijgt tot meer vertrouwelijke informatie. Om die reden 
moeten voorafgaand aan de implementatie van Single-Sign-On voor applicaties 
en/of gegevensverzamelingen een risico-analyse (BIV11-classificatie) worden 
uitgevoerd om het risicoprofiel en het daarbij benodigde niveau van 
authenticatie expliciet te maken. Ook de behoefte aan fijnmazigheid van rollen 
en autorisaties is afhankelijk van het risicoprofiel.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
11 BIV staat voor Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid  
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Aantekeningen review: Ook oud medewerkers. FLO. Wachtgeld. Financiële relatie. We 
verwijderen niet. Checkactie: is er wettelijke noodzaak. 

 Gasten, bezoekers, glazenwassers, medewerker defensie  
Bedrijfshulpverlening weet  
20 verschillende toegangspassen/sytemen.  
 
Hoe gaan we om met interne detachering? 
 
Principes op berdrijfsniveau hebben we niet. Dat moeten we hier niet intrekken bij  
informatiekundige principes. 
 
Henk verwacht veel discussie. Grote impact op processen. Afdwingen..? 
 
Hangt samen met definitie van werkrelatie belangrijk 1.1.. 
 
Frank Mein betrekken (effect op zelfstandige posten). 
 
Tip Priscylla afdelingscodes gebruiken i.p.v. namen, ook met oog op samenwerking.  
 
Detachering? Uitzondering? Kernregistratie moet daarmee kunnen werken zonder dat dit 

financiele gevolgen hebt. Actuele inzetplek? Model?  
 
 
 

Terugmelding 
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5 TECHNISCHE ARCHITECTUUR EN STANDAARDEN 
 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt high level vastgelegd wat het project verandert op het gebied van de 
technische architectuur en richtinggevende principes daarbij gehanteerd moeten worden. 
 

5.2 Huidige situatie 
Nog uitwerken. 
 

5.3 Gewenste situatie 
Nog uitwerken. 
 

5.4 Standaarden 
SAML 
LDAP 
Kerberos 
SCIM 
 
Nog uitwerken. 
 

5.5 Architectuurprincipes ten aanzien van technische arcitectuur 
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Principe 2.X  Gebruik open standaarden (voor gemeenschappelijke voorzieningen) (IA.4.)   
Consequentie  De Veiligheidsregio gebruikt zoveel mogelijk gemeenschappelijke voorzieningen 

welke koppelvlakken bieden op basis van open standaarden of de-facto 
standaarden.  
De Veiligheidsregio hanteert open standaarden en richtlijnen om haar 
informatievoorziening in te richten. Open standaarden spelen een belangrijke rol 
in het verbinden van (modulaire) bedrijfsfuncties en applicatieve functies en 
maken uitwisseling (koppelvlakken) van gegevens eenvoudiger tussen 
veiligheidspartners. Het gebruik van open standaarden voorkomt dat elke 
veiligheidsregio afzonderlijk oplossingen bedenkt voor generieke vraagstukken. 
Open standaarden dragen tevens bij aan interoperabiliteit, het verbetert de 
digitale communicatie tussen overheden onderling en ook tussen overheid, 
bedrijven en burgers. Daarnaast zorgen open standaarden ervoor dat 
keuzevrijheid is geborgd. Open standaarden zijn naar hun aard namelijk niet 
software specifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd. 
Het generieke koppelvlak dat voor in gebruik zijnde systemen toegang biedt tot 
de gemeenschappelijke informatievoorziening, biedt in ieder geval ook een 
‘open’ toegangswijze. Systemen die al een koppelvlak hebben naar de overheid 
service bus moeten deze kunnen hergebruiken voor toegang tot de 
gemeenschappelijke informatievoorziening. 

 

Principe X.X  <Hier wordt de krantenkop van het principe gegeven, overgenomen uit de 
referentiearchitectuur>   

Consequentie  <Hier worden de consequenties gegeven die dit principe heeft voor het 
onderhavige project> 
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6 BEHEER 
 

6.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de impact op beheer(capaciteit) van dit project. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen gegevensbeheer, functioneel beheer en technisch beheer. 
 

6.2 Gegevensbeheer 
Nog uitwerken. Even kijken naar voorbeeldmateriaal van basisregistraties (denk ook aan 
terugmeldproces).  
 

6.3 Informatiebeveiliging en privacybescherming 
Nog uitwerken. 
 

6.4 Functioneel beheer 
Nog uitwerken. 
 

6.5 Technisch beheer 
Nog uitwerken. 
 

6.6 Architectuurprincipes ten aanzien van beheer 
 

Principe 3.1  Kernregistraties zijn procesonafhankelijk, afgestemd op de organisatie brede 
behoefte en gebaseerd op externe standaarden.  

Consequentie   De verantwoordelijkheid voor beheer en inrichting van een kernregistratie is 
losgekoppeld van de processen. Het betreft dus een aparte rol die uiteraard wel 
degelijk bij een functionaris kan worden belegd die ook verantwoordelijk is voor 
gegevensbeheer en/of functioneel beheer van een bij een proces behorende 
gegevensverzameling/applicatie. 

 

Principe X.X  <Hier wordt de krantenkop van het principe gegeven, overgenomen uit de 
referentiearchitectuur>   

Consequentie  <Hier worden de consequenties gegeven die dit principe heeft voor het 
onderhavige project> 
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7 ROADMAP 
 

7.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de gewenste situatie te 
bereiken en welke implementatiestrategie en plateauplanning daarbij gevolgd kan worden 
 

7.2 Activiteiten 
Nog uitwerken. 
 

7.3 Implementatiestrategie 
Nog uitwerken. 
 

7.4 Plateaus 
 
Onderstaande tabel geeft een plateau-indeling (opeenvolgende projecten of projectfasen) voor de 
implementatie van de kernregistratie medewerkers en IAM bij Veiligheidsregio Kennemerland. 
Het is gebaseerd op de in de vorige paragrafen beschreven activiteiten en implementatiestrategie 
en beschrijft vooral een logische implementatievolgorde. Het is nog niet onderbouwd en 
gevalideerd op het niveau van geld, tijd en capaciteit en nog niet afgestemd met andere 
prioriteiten. Er zullen dan ook vervolgactiviteiten nodig zijn voor het opstellen van (een) 
projectplan(nen). 
 
Nog verder uitwerken 
 
Activiteiten 
(cluster) 

Plateau 1 Plateau 2 Plateau 3 Plateau 4 

Algemeen en 
techniek 

Selecteren/inkopen 
oplossing 
IAM/kernregistratie 
Bepalen ambitieniveau / 
haalbaarheid koppelingen 
en SSO  

Inrichten IAM-systeem Koppelen belangrijkste 
systemen 
Toevoegen 
functionaliteit 

SSO implementeren 

Processen en 
rollen 

Ontwerpen/herdefiniëren 
IAM-processen en 
randvoorwaardelijke 
processen (instroom en 
uitstroom) 
 

Implementeren 
identiteiten-
administratie, 
provisioning en 
monitoring & audit 
Beschrijven rollen 
(rolanalyse en ontwerp) 
Autorisatieobjecten 
benoemen (gekoppeld 
aan eigenaar, incl. BIV 
classificatie) 

Implementeren 
autorisatieadministratie 
Implementeren rollen 
(RBAC) 

Implementeren 
selfservice 
Meer fijnmazigheid 
in rollen 

Gegevens Schonen AD. Schonen Vullen kernregistratie Risico-analyse (BIV-  
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andere bron- en 
doelsystemen en bepalen 
identiteiten 

(identity vault) classificatie) 
gegevens/applicaties 
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BIJLAGE 1: OBJECTDEFINITIES 
 
Object Definitie 
Account Een middel waarmee een identiteit toegang kan krijgen tot een 

autorisatie-object 
Authenticatiemiddel Een middel waarmee (een niveau van) 
Autorisatie Een recht om gebruik te maken van een autorisatie-object en de 

condities die daarbij gelden 
Autorisatie-object Een object (applicatie, gegevensverzameling, gebouw..) waartoe 

toegang dient te worden verleend, voordat het kan worden 
gebruikt.  

Dienstverband 
 
Synoniemen: Dienstbetrekking, 
aanstelling 

De rechtsbetrekking tussen de VRK en de werknemer zoals 
vastgelegd in een arbeidsovereenkomst (aanstelling). 
 

Externe medewerker Een medewerker die geen aanstelling heeft bij Veiligheidsregio 
Kennemerland. Een externe medewerker voert zijn/haar 
werkactiviteiten bij de VRK uit op basis van een inkoopcontract. 

Formatieplaats Eenheid van geplande arbeidstijd 
Generieke functie Organisatorische functie zoals opgenomen in het functieboek 

van de VRK.  
Inkoopcontract Bindende afspraak tussen Veiligheidsregio Kennemerland en een 

leverancier rondom het leveren van producten of diensten.  
Interne medewerker Een medewerker die in dienst is via een (vaste of tijdelijke) 

ambtelijke aanstelling heeft bij Veiligheidsregio Kennemerland 
Leverancier Een organisatie die producten of diensten levert. 
Medewerker Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van 

Veiligheidsregio Kennemerland en daarbij toegang nodig heeft 
tot één of meerdere IT-systemen en/of fysieke locaties. 

Identiteit Een individu (mens) of IT-systeem  
IT-systeem Applicatie, infrastructuur, database of delen daarvan 
Middelen Facilitaire of IT-hulpmiddeln die nodig zijn om het werk uit te 

kunnen voeren (b.v. mobiele telefoon, laptop, toegangspas). 
Rol Een set van taken en bevoegdheden van een identiteit in een 

organisatie 
Token Een tijdelijk object dat specifieke eigenschappen van een 

identiteit aantoont. 
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BIJLAGE 2: UITWERKING GEGEVENSMODEL 
 
In bijgevoegde tabel is in detail aangegeven welke gegeven onderdeel moet uitmaken van de 
kernregistratie medewerkers en per gegeven, door welke IT-systemen ze worden afgenomen.  
 
In het overzicht is tevens aangegeven welke gegevens in aanmerking komen voor beheer door de 
medewerker zelf  beheer (“self service”). 
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