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Heeft jouw organisatie Centric Burgerzaken veel gebruikers op het netwerk en doen jullie aan 

centraal beheer van gebruikers en accounts? Dan is de kans groot dat jouw organisatie beschikt 

over een tool voor Identity en Access Management (IAM). Met deze IAM-tool voeg je gebruikers 

centraal toe en leg je ook centraal vast tot welk autorisatieprofiel de gebruiker behoort. De 

gebruiker is daardoor automatisch en met het juiste gebruikersprofiel bekend bij gekoppelde 

applicaties. Dat vermindert de complexiteit van het aanmaken van autorisatieprofielen. En je 

bespaart fors op de kosten van het beheer. 

Goed nieuws! Je kunt nu ook Centric Burgerzaken koppelen aan de IAM-tool. Daardoor 

synchroniseer je automatisch gebruikersinformatie en hoef je deze niet apart te specificeren in de 

applicatie. De enige voorwaarde is dat jullie IAM-tool is gebaseerd op SCIM, het populaire 

standaardformaat voor Cross-domain Identity Management.  

 

 

Centraal beheren gebruikersaccounts  

Medewerkers komen en gaan en ze hebben 

allemaal toegang nodig tot het netwerkt en de 

verschillende procesapplicaties waar ze mee 

werken. Ze hebben niet allemaal dezelfde 

rechten. En ze veranderen nogal eens van rol 

(Voorbeeld op gebied van Burgerzaken). Dat 

maakt het vastleggen van de juiste 

autorisatieprofielen in de verschillende 

applicaties een lastige puzzel. En dat verklaart 

weer de populariteit van IAM-tools en SCIM.  

 

IAM-tool 

Gemeenten met veel (wisselende) medewerkers 

gebruiken graag een IAM-tool. Een tool 

waarmee je centraal gebruikersaccounts 

aanmaakt of verwijdert, autorisatieprofielen 

definieert en aanpast en gebruikers koppelt aan 

profielen. Alle wijzigingen in de tool worden 

gesynchroniseerd met de aangesloten 

applicaties, zodat een medewerker maar één 

keer aangemeld en ingedeeld hoeft te worden. 

Profielwijzigingen kunnen direct gemeentebreed 

worden doorgevoerd. Handig natuurlijk als jouw 

gemeente veel applicaties telt, want je koppelt 

een gebruiker aan een bepaalde groep, zonder 

dat je hoeft in te loggen in de verschillende 

applicaties. En een bijkomend voordeel is dat je 

altijd eenvoudig een overzicht maakt van de 

gebruikers en rollen in jouw netwerk, of alle 

gebruikers met een bepaalde rol. 
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Standaard uitwisselingsformaat 

Elke IAM-tool werkt met een standaard 

uitwisselingsformaat. Dat zorgt ervoor dat elke 

applicatie die het formaat ‘spreekt’ gekoppeld 

kan worden en informatie kan synchroniseren. 

Een van de meest populaire uitwisselings-

formaten voor gebruikersinformatie is SCIM 

(System for Cross-domain Identity 

Management), een open standaard waarmee je 

het beheer van gebruikers en accounts 

versimpelt en uniformeert. Gebruik van deze 

standaard voor de synchronisatie van 

gebruikersinformatie tussen meerdere 

applicaties bespaart je niet alleen tijd en kosten, 

het vermindert ook de kans op fouten en 

inconsistenties tussen applicaties. 

 

API voor Centric Burgerzaken 

Om een koppeling met een IAM-tool mogelijk te 

maken, ontwikkelden wij een SCIM-API voor 

Centric Burgerzaken. Met deze API (Application 

programming interface) synchroniseer je – op 

basis van SCIM - de autorisatiegegevens van 

burgerzakengebruikers met de IAM-tool van 

jouw gemeente. Het gebruik van de officiële 

SCIM-standaard zorgt ervoor dat Centric 

Burgerzaken kan communiceren met alle IAM-

tools die SCIM-compliant zijn.  

 

Beheerders Centric Burgerzaken 

Als beheerder bepaal je in Centric Burgerzaken 

welke rollen of autorisatieprofielen je wilt 

onderscheiden. De IAM-tool haalt deze op bij de 

applicatie en koppelt ze aan de gebruiker. Als 

beheerder hoef je dat dus niet meer te doen.   

 

Meer weten? 

Heb je vragen over de SCIM-API van Centric 

Burgerzaken? Neem dan contact op met jouw 

accountmanager of de Commerciële 

Binnendienst, te bereiken via (0182) 34 57 01 of 

per e-mail info.pss@centric.eu 

 

https://www.centric.eu/nl/oplossingen/overheid/gemeentelijke-dienstverlening/burgerzaken/

