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Visie

Als zorgorganisatie wil je niet alleen een account voor de collega’s waarmee zij 

alle (web)apps kunnen openen, je wil ook dat er aan dat ene account standaard 

rechten worden gegeven per applicatie. Bij voorkeur op basis van een 

bronsysteem, zoals HR en die niet alleen aanmaakt, maar ook bijwerkt en intrekt. 

Zodat niet de leveranciers van (web)apps bepalen hoe je toegang krijgt en met 

welke rechten, maar de zorgorganisatie de daarmee grip en inzage heeft wie 

toegang heeft tot welke (web)apps en met welke rechten. 





Kijk op de zaak

Gebruik maken van wat je al hebt in het landschap

Met Google en Microsoft heb je een identiteit / account

Met Google en Microsoft heb je stevige security controls (DLP, CAA) 

Waarom zou je dan een aanvullende kennisintensieve applicatie benodigd hebben 

om rechten te kunnen zetten in een landschap? 

Als we met een account kunnen inloggen (SSO) in apps, dan zouden we daarmee 

toch ook een account plus rechten moeten kunnen aanmaken, bijwerken en 

intrekken? 



Standaarden in de zorg

● SAML of OpenID connect voor ‘Single Sign On’ is gemeengoed

● Voor het aanmaken van accounts en het verstrekken veel praktijkvariatie
○ Via Azure Active Directory + end to end koppeling

○ Via IAM tool + end to end koppelingen

● en toen was er SCIM: System for Cross-domain Identity Management



System for Cross-domain Identity Management

● SCIM vindt haar oorsprong in het Microsoft ecosysteem en werd in eerste instantie 

intern gebruikt

● Doel van SCIM is gestandaardiseerd gebruikers en autorisatie schema’s uitwisselen om 

kosten en complexiteit te reduceren. 

● Meest gebruikte standaard wereldwijd

● Dankzij SCIM kunnen we bestaande technologie gebruiken, in plaats van er weer iets 

naast zetten zoals Okta, Tools4ever of One Identity doen.

● Gekeken naar functionaliteit van Identity providers, zit 80% van de functionaliteit reeds 

in Google Workspace of Office 365.  

● Net als bij SAML of OpenID connect, maken we gebruik van bestaande technologie, in 

plaats van er iets naast te zetten. 



http://www.youtube.com/watch?v=K82MzSl5Bh0
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SCIM in de praktijk bij 
BrabantZorg



BrabantZorg
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Ultieme bron
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OpenID versus SCIM



Authenticatie vs. (de)provisioning

OpenID Connect voor 

- het realiseren van toegang (SSO - authenticatie)

- het meegeven van scopes (van identiteitsprovider) 

SCIM voor 

- het aanmaken, aanpassen en verwijderen van accounts in externe applicaties

- het meegeven van rollen en rechten

- het ophalen van rollen en rechten uit externe applicaties



SCIM 2.0

4 connectoren:

- Create

- Update

- Get

- Delete



Niet altijd SCIM nodig

OpenID connect kan ingezet worden tussen zorgapplicaties

- Bijvoorbeeld Medimo + Google of Puur

- Lid van team = rechten op afdeling

- Lid van groep = rechten op afdeling



Helemaal geen (bijzondere) rechten nodig

Bijvoorbeeld: GoodHabitz

Inloggen met OIDC en accounts worden aangemaakt als deze nog niet bestaan

Iedereen dezelfde set aan default rechten



Forum Standaardisatie

Zowel OIDC als SCIM staan op de aanbevolen lijst van open standaarden



Tot slot 



Een oproep

● We vinden het reëel om van leverancier (web)app te verlangen dat SAML of 

OpenID connect wordt ondersteund

● Laten we het ook verlangen dat de leverancier standaard SCIM ondersteunt!

Daarmee maken we het aanmaken van accounts en verstrekken van rechten 

makkelijker, beheersbaarder en goedkoper.

En heeft de zorgorganisatie de regie! 


