
Universiteit Utrecht presenteert IAM-praktijkcase tijdens Heliview IAM event 
 

 
 
Delft, 18 april 2017 - RealOpen IT, IT-dienstverlener op het gebied van Identity & Access 
Management (IAM)-oplossingen, is Silver Partner van Heliviews jaarlijks congres over Identity & 
Access Management. Het event vindt plaats op 18 mei, en heeft als thema 'De impact van de digitale 
transformatie'. 
 
Tijdens het IAM-congres geeft Hanke Niestern, teamleider van het IAM-beheer-/ontwikkelteam van 
de Universiteit Utrecht, een presentatie over het ontstaan van de huidige IAM-oplossing, ontwikkeld 
en geïmplementeerd door RealOpen IT. De Universiteit Utrecht staat internationaal bekend als een 
gerenommeerde researchuniversiteit en de innovatieve inzet van IT is een belangrijk aspect voor het 
wetenschappelijk onderzoek. Daarom is het belangrijk dat medewerkers, studenten en gasten altijd 
toegang hebben tot de juiste applicaties en netwerken, en IAM is hierbij onmisbaar. In 2015 
implementeerde RealOpen IT het beheervriendelijk IAM-systeem bij de Universiteit Utrecht. Over dit 
proces, de ingebruikneming en de vervolgstappen geeft Hanke Niestern een leerzame en 
inspirerende lezing. 
 
De presentatie van Hanke Niestern beschrijft het ontstaan van de huidige IAM-oplossing van de 
Universiteit Utrecht, vanuit een bestaande, te migreren oplossing. In de presentatie wordt ingaan op 
het gevolgde ontwikkeltraject, de uitdagingen tijdens het project en de vervolgstappen die onder 
andere leidden tot Two factor authentication en Risk Based Authentication. 
 
Bram Haasnoot, directeur RealOpen IT: "De presentatie geeft een overzicht van een complexe IAM-
oplossing bij één van de grootste onderwijsinstellingen in Nederland, in een omgeving die 
voortdurend aan verandering onderhevig is. Bezoekers van deze lezing krijgen een goed beeld van de 
manier hoe een migratieproject kan worden vormgegeven, maar ook hoe vervolgens een dergelijke 
grote oplossing in beheer genomen kan worden en verder ontwikkeld. We zijn trots op onze 
samenwerking met de Universiteit Utrecht en vereerd dat Hanke wil toelichten hoe de universiteit 
het IAM-systeem ervaart." 
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Tijd: 09:00 - 17:40 uur 
Locatie: Midden Nederland Hallen 
Adres: Thorbeckelaan 123|3771 ED Barneveld 
 
 
Over RealOpen IT 

https://iam.heliview.nl/
https://iam.heliview.nl/
https://iam.heliview.nl/
http://www.realopenit.nl/
https://iam.heliview.nl/


RealOpen IT levert sinds 2005 IT-oplossingen en IT-ondersteuning aan een brede klantenkring en is 
gespecialiseerd in oplossingen waarbij de identiteit van gebruikers centraal staat. Bij organisaties 
speelt de overgang van beheer naar regie, van bezit naar gebruik en betalen naar gebruik een steeds 
grotere rol. Modiam, de Identity en Access management oplossing van RealOpen IT, sluit hier op aan. 
Met Modiam kunnen organisaties processen, technieken en diensten om het beheer van identiteiten 
en autorisaties, op een effectieve en veilige manier organiseren. RealOpen IT levert Modiam as-a-
Service. Dit houdt in dat de inrichting de IAM-oplossing projectmatig wordt uitgevoerd en facturatie 
van Modiam plaatsvindt op basis van gebruik, per gebruiker of FTE, per afgesproken periode. 
Modiam is door RealOpen IT ontwikkeld voor middelgrote en grote organisaties binnen, met name, 
het onderwijs en de zorgsector. 
 
 


