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Rollen en resources 
 
  
  
Uitleg Het overzicht Rollen en resources bevat alle rollen waarover de organisatie die het overzicht opvraagt beschikt, met 

daarbij alle resources die zijn gekoppeld aan de verschillende rollen. 
 
 
Omschrijving van de velden 
 
Veld Omschrijving Formaat 
Rol ID Door het systeem automatisch toegekende identificatiecode De letter G of R, gevolgd door drie of 

vier cijfers. 
Rolnaam Naam die door de beheerder is toegekend aan de rol. Bij vaste rollen 

is dat de beheerder van het BKWI, bij eigen rollen is dat de beheerder 
van uw organisatie 

Tekst 

Afdeling Het pad binnen de mappenstructuur van de gebruikersadministratie 
dat aangeeft of de rol voor alle GSD-en, alleen uw organisatie, of een 
afdeling binnen uw organisatie beschikbaar is 

/SUWI/gsd/[organisatie]/[afdeling] 

Categorie Rollen die voor GSD-en beschikbaar zijn en zijn gemaakt door BKWI 
worden vaste rollen genoemd. Rollen die aangemaakt zijn door de 
beheerder van uw organisatie worden eigen rollen genoemd.  

Vaste rollen of Eigen rollen 

Resource ID Door het systeem automatisch toegekende identificatiecode. Indien de 
resource niet op zichzelf bestaat als rol, bestaat er geen resource id. 

De letter G of R, gevolgd door drie of 
vier cijfers, of ‘None’. 

Resource naam Naam van de pagina waar toegang voor wordt verleend als een 
gebruiker beschikt over een rol met de resource.  

Tekst 

Resource Het pad naar de pagina binnen Suwinet-Inkijk gsd/[pagina] 
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Voorbeeld van een overzicht van rollen en resources 
 

Rol ID Rolnaam Afdeling Categorie Resource ID Resource naam Resource 

R3130 Beheer: ww & blokkeren /SUWI/gsd Vaste rollen R3130 Beheer: ww & blokkeren gsd/useradmin-lite 

R1043 Belastingdienst /SUWI/gsd Vaste rollen R1043 Belastingdienst gsd/belastingdienst 

G019 Bijstandsregelingen /SUWI/gsd Vaste rollen G019 Bijstandsregelingen gsd/bijstandsregelingen 

R4857 Ruimte en Rust 
Administratief ondersteuner 
sociaal recherche 

/SUWI/gsd/ruimteenrust Eigen rollen None BRP Volledig gsd/gba-volledig 

    
R1043 Belastingdienst gsd/belastingdienst 

    
G019 Bijstandsregelingen gsd/bijstandsregelingen 

    
R3724 DUO gegevens gsd/duo-gegevens 

    
None Handhaving gsd/handhaving 

    
R3726 Inkomstenverhoudingen gsd/inkomstenverhoudingen 

    
R2786 Kostendelerstoets gsd/kostendelerstoets 

    
R454 RDW peildata gsd/rdw-peildata 

    
R3725 Re-integratie gsd/re-integratie 

    
R3728 Rechtmatigheid+ gsd/rechtmatigheid-plus 

    
None Whitelist escape http://special-resources/whitelist-

escape 
R4629 Ruimte en Rust BBZ 

Regisseur 
/SUWI/gsd/ruimteenrust Eigen rollen None BRP Volledig gsd/gba-volledig 

    
G024 Bedrijvenregister gsd/sbr 

    
R1043 Belastingdienst gsd/belastingdienst 

    
G019 Bijstandsregelingen gsd/bijstandsregelingen 

    
R3724 DUO gegevens gsd/duo-gegevens 

    
R3726 Inkomstenverhoudingen gsd/inkomstenverhoudingen 

    
None Kadaster gsd/kadaster 

    
R2786 Kostendelerstoets gsd/kostendelerstoets 

    
R454 RDW peildata gsd/rdw-peildata 

    
R3725 Re-integratie gsd/re-integratie 
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R3728 Rechtmatigheid+ gsd/rechtmatigheid-plus 

    
R3722 SVB gegevens gsd/svb-gegevens 

    
R3723 UWV Uitkeringen gsd/uwv-uitkeringen 

    
None Whitelist escape http://special-resources/whitelist-

escape 
R4485 Ruimte en Rust ESF /SUWI/gsd/ruimteenrust Eigen rollen R3725 Re-integratie gsd/re-integratie 

R4044 Ruimte en Rust 
Mediation&Bezwaar 
medewerker 

/SUWI/gsd/ruimteenrust Eigen rollen None BRP Volledig gsd/gba-volledig 

    
R1043 Belastingdienst gsd/belastingdienst 

    
G019 Bijstandsregelingen gsd/bijstandsregelingen 

    
R3724 DUO gegevens gsd/duo-gegevens 

    
R3726 Inkomstenverhoudingen gsd/inkomstenverhoudingen 

    
R2786 Kostendelerstoets gsd/kostendelerstoets 

    
R454 RDW peildata gsd/rdw-peildata 

    
R3725 Re-integratie gsd/re-integratie 

    
R3728 Rechtmatigheid+ gsd/rechtmatigheid-plus 

    
R3722 SVB gegevens gsd/svb-gegevens 

    
R3723 UWV Uitkeringen gsd/uwv-uitkeringen 

    
None Whitelist escape http://special-resources/whitelist-

escape 
R4335 Ruimte en Rust 

Participatiecoach 
/SUWI/gsd/ruimteenrust Eigen rollen R3725 Re-integratie gsd/re-integratie 

 


