Suwinet-Standaarden
Via Suwinet worden jaarlijks miljoenen gegevens uitgewisseld
tussen overheidsorganisaties. Om dit proces goed te laten
verlopen zijn uniforme regels en afspraken vastgesteld over
zaken als:
• Architectuur: vastgelegd in ketenarchitectuur Werk en
Inkomen (KARWEI);
• Gegevens en berichten: vastgelegd in het SUWI
Gegevensregister (SGR);
• Ketenafspraken ICT beheer: vastgelegd in de Gezamenlijke
elektronische Voorzieningen Suwi Keten Service Level
Agreement (GeVS-Keten SLA);
• Privacy en beveiliging: vastgelegd in o.a. de SUWIVerantwoordingsrichtlijn en daarin opgenomen het
normenkader.

GeVS-Keten SLA
(Gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi Keten
Service Level Agreement) Jaarlijks worden er afspraken
gemaakt tussen de, via de GeVS uitwisselende, partijen met
hierin de overeengekomen normen met betrekking tot de
dienstverlening van de GeVS. De afspraken hebben onder
andere betrekking op: response tijden en beschikbaarheid
van systemen, onderhoudsmomenten en de oplostijden van
incidenten. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de
deelnemende partijen die de GeVS-Keten SLA wordt genoemd.
Maandelijks rapporteert BKWI over de geleverde prestaties in
een Service Level Rapportage. Op basis van deze rapportage
wordt, waar nodig, de dienstverlening bijgestuurd.
Meer weten? Kijk op www.bkwi.nl/beheer

BKWI draagt, in samenwerking met de keten, zorg voor
verschillende Suwinet-Standaarden. Hieronder zijn de
Suwinet-Standaarden kort beschreven:

Ketenarchitectuur Werk en Inkomen (KARWEI)
KARWEI is een stelsel van afspraken en uitgangspunten
om samenwerking tussen overheidsorganisaties, die actief
zijn binnen of rondom de keten van Werk en Inkomen, te
stroomlijnen. KARWEI is richtinggevend en geeft invulling aan
de wettelijke verplichting tot ketensamenwerking; draagt bij
aan een samenhangend stelsel van ICT voorzieningen. KARWEI
beschrijft de samenstelling van de GeVS en geeft weer aan
welke implementatie eisen organisaties moeten voldoen.

SUWI-Verantwoordingsrichtlijn
De SUWI-Verantwoordingsrichtlijn en het bijbehorende
SUWI-Normenkader zijn de standaarden voor het afleggen
van de verantwoording over de beveiliging van Suwinet. De
SUWI-Verantwoordingsrichtlijn bevat het normenkader met de
normen waaraan de beveiliging van de GeVS moet voldoen.
Meer weten? Kijk op www.bkwi.nl/suwi-verantwoordingsrichtlijn

Meer weten? Kijk op www.bkwi.nl/architectuur

SUWI Gegevensregister (SGR)
Het SGR is de gegevens- en berichtenstandaard voor
de uitwisseling van informatie via Suwinet. Het is de
‘gemeenschappelijke taal’ voor digitale gegevensuitwisseling
in de sector. Het bevat de gegevensbeschrijvingen, formaten
en logische structuur van berichten. Het SGR wordt gebruikt als
naslagwerk om een bepaalde definitie van een gegeven op te
zoeken of om als uitgangspunt te gebruiken bij het opstellen,
ontwerpen of maken van berichten ten behoeve van de
gegevensuitwisseling.
Meer weten? Kijk op www.bkwi.nl/SGR
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