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► Bijpraten over thema Gegevensmanagement in de NORA
► Input krijgen over enkele onderwerpen
► Enthousiasmeren om bij te dragen aan community

Doel van deze sessie
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► 15” Gegevensmanagement – overzicht
► 10” Verdieping: Gegevenswoordenboeken
► 20” Carrousel en korte discussie

Agenda
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► GEMMA in gemeenteland kende al uitgebreid thema Gegevensmanagement

► Waardevol: veralgemenisering naar NORA

► Groepje opgebouwd in eind 2017
► Marieke Vos (ICTU)
► Wim Stolk (betrokken vanuit GEMMA)

► Deelnemers vanuit allerlei domeinen
► Onderwijs, gemeente, waterschappen, vreemdelingenketen, Kadaster
► Iedereen doet het ‘erbij’
► Halen en brengen
► Schrijven is tijdrovend

Waar staan we nu:

► Versie 1.0

Geschiedenis
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► Leren uit elkaars domeinen; best-practices
► Spreken van dezelfde taal
► Professionaliseren in de domeinen
► Bevorderen hergebruik
► Bijdrage aan standaardiseren, harmoniseren …….  op allerlei lagen
► Community ontwikkelen

Gegevensmanagement in de NORA: waarom

en relateren!!…
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Waarover gaat het NORA katern?

Gegevensmanagement betreft 
het integraal en beheerst verwerken 
van gegevens in een organisatie, 
zowel op strategisch, tactisch als 
operationeel niveau met als doel de 
gewenste kwaliteit en 
beschikbaarheid te realiseren
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Onderwerpen gegevensmanagement NORA (1)

► Doel en belang
► Principes
► Hoe organiseer ik gegevensmanagement in mijn eigen organisatie?

► Visie en strategie
► Besturing, governance
► Welke rollen
► Wettelijke kaders en regelgeving

► Gegevensleveringsovereenkomsten
► Kwaliteitscriteria en handreiking kwaliteit gegevensmanagement
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Onderwerpen gegevensmanagement NORA (2)

► Beschikbare instrumenten en activiteiten
► Metadatering en management van metadata
► Gegevenswoordenboeken
► Modellering van gegevens
► Uitwisselpatronen
► Soorten en typering van gegevens
► Voorbeelden en best practices
► Externe links naar kennisbronnen en netwerken
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Verdieping: ‘Gegevenswoordenboeken’
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What’s in the name

gegevenswoordenboeken
informatiemodel

Taxonomie

Conceptueel 

model

Technisch 
model, XML?

datamodel

Linked data vs. UML?

gegevensmodel
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Belang van ‘gegevenswoordenboeken’
Afhankelijk van perspectief
► Procesanalist
► Inhoudelijk deskundige
► Technisch ontwikkelaar
► Bewaker van samenhang tussen 

processen en over domeinen 
heen

► Beleidsmaker
► ………

Ook sterk afhankelijkvan de fase!!!!
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► Essentieel om goed in te richten
► Dwingt je om goed duidelijk te krijgen: wat is het doel, wat is het belang
► kan ‘schade’ op later moment voorkomen
► Verschuift ook met de ontwikkeling van een informatiemodel

Governance
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Governance, voorbeeld: onderwijs / RIO (DUO)
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Beheer van ‘gegevenswoordenboek’

- voorbeeld Kadaster
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Soorten ‘gegevenswoordenboeken’: MIM
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‘Mapping’ van informatiemodellen op MIM
- onderwijs
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Flipchart 1:

Er zou een professionaliserings-module 
‘informatiemodellering’ moeten komen van 4 x 1 dag 
vanuit de NORA. Dit moet de volgende onderwerpen 
omvatten:
- begrippenmodel
- conceptueel informatiemodel
- logische informatiemodel
- relatie tot het technisch datamodel en het register
- …......
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Flipchart 2:

Wat heb je nodig om goed met de MIM aan de 
slag te gaan in je eigen domein?

….
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Flipchart 3:

Informatiemodellering in overheidsland is 
‘absoluut hot’ op dit moment en dat komt door 
…..

óf

Ik vind dat informatiemodellering nog steeds 
een ondergeschoven kindje is en dat is niet 
goed, want: ………………….
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Flipchart 4:

Ik heb de volgende verwonderpunten, ik zie nog 
witte vlekken of aanvullingen op het katern 
NORA Gegevensmanagement: 
……….
……….
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Flipchart 5:

ik wil best bijdragen aan de NORA 
gegevensmanagement-community, maar heb ik 
de volgende wensen …………….


