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Koppeling Loket.nl en  
De Digitale Gesprekscyclus 
 

Deze handleiding beschrij ft het instellen van een koppeling met Loket.nl voor het 

eenzijdig uitwisselen van gebruikersgegevens met de Digitale Gesprekscyclus.  

De gegevensuitwisseling voor gebeurt via de Loket.nl omgeving van een organisatie. Deze 

handleiding is bedoeld voor beheerders van de Loket.nl omgeving.  

1. Voorbereidingen 
Om de koppeling met Loket.nl in te kunnen stellen, dient je organisatie te beschikken over een Loket.nl omgeving. 

Daarnaast dien je toegang te hebben tot een account met beheerrechten voor het aanmaken van een nieuwe 

gebruiker en het geven van toestemming (consent) voor rechten van gebruikers binnen die omgeving. 

Daarnaast dient een beheerder af te stemmen met de verantwoordelijke persoon binnen de organisatie of de 

gegevens die in Loket.nl gebruikt worden, ook voor gebruik binnen DDGC geschikt zijn. Binnen De Digitale 

Gesprekscyclus wordt veel gebruik gemaakt van e-mail notificaties. In sommige gevallen wordt binnen Loket.nl 

gebruik gemaakt van privé e-mailadressen, terwijl de wens is om in DDGC gebruik te maken van zakelijke e-

mailadressen. Momenteel biedt Loket.nl slechts ruimte voor één e-mailadres. Hier dient dus een afweging te 

worden gemaakt. 

2. Koppeling instellen  
Voor het inrichten van de koppeling tussen Loket.nl en DDGC dient er aan de zijde van Loket.nl toestemming 

worden verleend aan de DDGC koppeling om gegevens door te kunnen sturen.  

2.1. Consent geven via link in e-mail 

In (telefonisch) overleg met de support desk kan een autorisatie-link worden gegenereerd. Deze link heeft om 

veiligheidsredenen een zeer beperkte levensduur van een uur. Om consent te kunnen geven op de uitwisseling 

van gegevens dient autorisatie dus binnen dit uur plaats te vinden.  

Na het verzoek om de autorisatieprocedure te starten ontvangt de beheerder een e-mail met daarin een link om 

de consent te geven. Zie ook de schermafbeeldingen op de volgende pagina. 
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Login voor Loket.nl – inloggen met beheerder account 

 

Verzoek om consent na login 

 

Na het geven van consent graag een bevestiging sturen naar support@ddgc.nl om aan te geven dat de 

procedure geslaagd is. 

3. Meer informatie 
Lees voor meer informatie en de meest gestelde vragen het artikel over de koppelingen voor gebruikersbeheer op 

ons Supportcentrum: Koppelingen voor gebruikersbeheer 

Contact opnemen via support@ddgc.nl met vragen, opmerkingen of suggesties is uiteraard ook mogelijk. 
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