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Praktische afspraken

• Microfoons gedempt

• Camera uit

• Vragen via chat

› Stel je vraag via de chatfunctie

› Co-presentatoren modereren de chat en zullen na elke blok de vragen live 
beantwoorden

• Opname wordt voorzien
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Introductie1.



Introductie 

Gunning uitgiftemarkt 2020 …   SODEXO 

➢Speerpunten overheidsopdracht

✓Digitalisering

✓Klantgerichtheid

✓Veiligheid



Introductie

• Bescherming van gegevens van gebruikers, werknemers,… is 
belangrijk!

Login en paswoord = niet veilig

Overschakeling Vlaams toegangs- en gebruikersbeheer

• Nieuwe beveiligde zone = optimalisatie + nieuwe 
functionaliteiten



Toegangsbeheer van de 
Vlaamse Overheid

2.



In het « echte leven »

• Men ziet elkaar, herkent elkaar.

• Men kan vergelijken met een foto (bv. identiteitskaart).

• Men hoort een stem aan de telefoon die men kent.

• Men kan vragen stellen om te weten wie iemand is.

• Men kan een collega of vriend vragen wie iemand is.

• Mensen hebben “papieren” om te bewijzen wie ze zijn.

• …



In een digitale wereld

• Je ziet elkaar niet echt

• Moeilijker om “fysieke eigenschappen” te controleren 

• Je kunt nog steeds vragen stellen om te weten wie iemand is

• Mensen hebben “gebruikersnamen”

• Mensen hebben verschillende “digitale identiteiten”

• …



Wat is het Toegangsbeheer ?

• Een veilige en efficiënte toegang tot digitale toepassingen en informatie 
van de Vlaamse overheid.

• Gebruikt digitale sleutels van CSAM.

• Toegangsbeheer:

› ACM = Access Control Management

Wie is de persoon die aanmeldt?



Waarom gebruiken we het Toegangsbeheer ?

• Wachtwoord en gebruikersnaam niet altijd even veilig.

• Wachtwoord en gebruikersnaam kunnen vergeten worden.

• Informatie op eigen naam en op naam van onderneming.

• In overeenstemming met de GDPR.



Digitale sleutels

Eerst activeren op

www.csam.be

http://www.csam.be/


Federaal token

• Naast eID oudste digitale sleutel.

• Gebruikers gingen onveilig om met het token.

• Niet meer aan te vragen sinds 25 september 2020.

• Token is nog maar 12 maanden geldig, dus dooft gelijkelijk aan uit.

• Genoeg andere en veiligere alternatieven. 



Hoe aanmelden in naam van een organisatie ?

• Als burger mag u alles over uzelf zien. 

• Een zaakvoerder mag alles zien voor zijn onderneming. 

• Aanmelden met de eID van de zaakvoerder is geen goed idee! 

• Wie mag wat zien namens uw organisatie?



Gebruikersbeheer van de 
Vlaamse Overheid
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Wat is het gebruikersbeheer?

• Platform om toegang te verlenen in naam van een organisatie.

• Gebruikersbeheer

› IDM = Identity Management

Wat mag die persoon doen?



Waarom gebruiken we het gebruikersbeheer ?

• Centraal beheer van toegangen tot e-loketten van de Vlaamse Overheid 
door een beheerder van uw organisatie.

• Een veilige, betrouwbare en makkelijke manier om toegang te beheren.

• Per gebruiker kan men de toegang gaan bepalen.



Aanmelden in naam van een organisatie

Toepassing

(bv.: Beveiligde 

Zone 

Dienstencheques)

Toegangsbeheer

(ACM)

Gebruikersbeheer

(IDM)

Voor welke organisatie mag 

deze gebruiker toegang krijgen?

Een gebruiker wenst aan te 

melden.

Voor deze organisatie(s) mag de gebruiker 

aanmelden met die machtiging(en). 

Het Toegangsbeheer laat de toepassing weten 

voor welke organisatie deze gebruiker rechten 

heeft.

Het Toegangsbeheer kijkt na 

wie deze gebruiker is.

Het Gebruikersbeheer kijkt na 

voor welke organisaties de 

gebruiker een gebruikersrecht 

heeft.

Het Toegangsbeheer geeft de 

gebruiker de mogelijkheid om 

zijn organisatie te selecteren.



Hoe werkt het gebruikersbeheer?

• Stel een Hoofdtoegangsbeheer aan 

• Voeg een gebruiker toe 

• Maak een werkrelatie met uw organisatie

• Ken het gebruikersrecht toe



Hoe een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen ?

• Ga naar www.csam.be

http://www.csam.be/


Hoe een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen ?



Hoe een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen ?

• Kies aan de linkerkant voor de “standaardprocedure” 



Hoe een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen ?



Hoe een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen ?



Hoe een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen ?



Hoe geef ik een gebruiker toegang ?

• Ga naar https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be

https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be/


Hoe geef ik een gebruiker toegang ?



Hoe geef ik een gebruiker toegang ?



Hoe geef ik een gebruiker toegang ?



Hoe geef ik een gebruiker toegang ?



Hoe geef ik een gebruiker toegang ?



Hoe geef ik een gebruiker toegang ?



Hoe geef ik een gebruiker toegang ?



Hoe geef ik een gebruiker toegang ?



Hoe geef ik een gebruiker toegang ?



Goed om te weten

• De eindgebruiker krijgt een e-mail om deze op de hoogte te brengen dat er 
een gebruikersrecht werd toegekend.

• Hou er rekening mee dat wanneer een gebruiker niet meer voor uw 
organisatie werkt, deze wel nog toegang heeft namens uw organisatie. U 
doet er goed aan om het gebruikersrecht van een voormalige medewerker 
te deactiveren.



Nieuwe Beveiligde Zone4.



Nieuwe functionaliteiten in de Beveiligde Zone ondernemingen 

• Afgiften en terugbetalingen

• Beheer elektronische prestaties

• Beheer werknemers

• Beheer ophalingen

• Ondernemingsgegevens



Nieuwe functionaliteiten: afgiften en terugbetalingen 

• Elektronische afgiften : 

› Bij manuele afgiften worden de prestaties met een risico op vervallen DC gemarkeerd

› Toevoeging van “maandelijks” bij de automatische afgiften

• Afgifte papieren DC :

› Een banner om snel de te corrigeren PDC te selecteren

• Terugbetalingen :

› Bij een eventuele blokkering van betaling kunnen de betrokken afgiftes geselecteerd worden



Nieuwe functionaliteiten: elektronische prestaties 

• Het prestatiebeheer :

› De prestaties kunnen per werknemer getoond worden

› Mogelijkheid om prestaties van één werknemer te valideren

› Na het wijzigen van een prestatie door de onderneming wordt deze onmiddellijk vanzelf 
gevalideerd.

• Prestatiedetails :

› Aanpassing van de wijze van communiceren tussen gebruiker en onderneming via de 
“commentaren”

› Bij de annulatie van een prestatie is commentaar verplicht

• Historiek :

› Snelfilters werden bijgevoegd om specifieke prestaties te selecteren



Nieuwe functionaliteiten: beheer van de werknemers 

• Beheer van de werknemers :

› Via de lijst van werknemers kunnen werknemers geactiveerd/gedeactiveerd worden

› Banner dat voor X werknemers geen contract ingevoerd werd (WA + BR)

• Werknemer details :

› Mogelijkheid om een werknemerspaswoord onmiddellijk te resetten

› Uit veiligheid wordt dit paswoord niet in de detailfiche van de werknemer opgenomen

› Mogelijkheid om het e-mailadres en telefoonnummer van de werknemer toe te voegen.



Nieuwe functionaliteiten: beheer van de ophalingen

• Het aanvragen van een ophaling voor de volgende dag is niet meer 
mogelijk na 12:30

• Lijst van ophalingen :

› Bij terugkerende ophalingen kunnen feestdagen gedetecteerd worden

› Tips om de ophalingen goed voor te bereiden

› Een berekening van de maandelijkse factuur van de ophalingen



Nieuwe functionaliteiten: gegevens van de onderneming

• De mogelijkheid om meerdere contactpersonen te vermelden (GDPR)

• Een extra bevestigingsscherm voor een verhoogde veiligheid bij het 
deactiveren van een dochteronderneming 



Lancering nieuwe Beveiligde Zone

• Voorzien voor eind oktober/begin november

• Via de website houden wij u op de hoogte: 

https://dienstencheques.vlaanderen.be/onderneming

https://dienstencheques.vlaanderen.be/onderneming


BEDANKT!


