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4e Symposium Gegevensmanagement 2020: STUREN OP GEGEVENS

Het vierde Symposium Gegevensmanagement vindt 7 oktober online plaats tijdens het Fieldlab Digitale 
Overheid in Transitie. Dit jaar is het thema van het symposium: STUREN OP GEGEVENS.
 
Waar we vorig jaar spraken over veters strikken tijdens de hardloopwedstrijd, zitten we nu al midden 
in die race. De race gaat niet over winnen, maar over het breed verbinden van deelnemers, bezoekers, 
doelen en resultaten. We zijn inmiddels gewend aan zelf-communicerende lantaarnpalen, ondergrondse 
vuilniscontainers die vragen om geleegd te worden en burgers die 24/7 online zijn en service zoeken. Het 
volwassenheidsniveau van de overheidsorganisaties lopen sterk uiteen: datalabs poppen op, en tegelijkertijd 
staan veel organisaties nog met de handen in het haar door ontbrekende gegevenskwaliteit. Waar moet je 
beginnen met gegevensmanagement, hoe pak je dat aan? En: kan ik niet een route pakken die een versneld 
parcours voorstelt… vragen genoeg en sessies te over in het symposium gegevensmanagement van 2020. 

Het symposium gegevensmanagement wordt georganiseerd door de expertgroepen gegevensmanagement 
NORA en GEMMA en worden gefaciliteerd door NORA en VNG Realisatie.

Verschillende sessies
Tijdens het symposium worden verschillende sessies georganiseerd. Een kleine greep uit de lange lijst:
• De Samenhangende Object Registratie: nu vast aan de slag 
 Erik Euwema
• 30 minuten om uw gegevensmanagement te boosten!
 Gemeenten en Daisy Schuchmann 
• Kernregistraties, kort en kernachtig verklaard
 Patrick Koek
• Experimenten met Linked Data en AI bij KVK: meer grip op gegevens en kennis 
 Willem Scalogne 
• Gegevenskwaliteit: een handreiking vanuit de NORA
 Danny Greefhorst 
• Wendbare wetsuitvoering
 Merijn Koster, Mariette Lokin en Ronald Damhof 
• Gegevensmanagement bij de waterschappen
 Roel van den Berg
• Het belang van gegevenskwaliteit in een volgens Common Ground ingerichte informatievoorziening
 Arnoud Quanjer 

Het volledige programma en de lijst van sessies vindt u binnenkort op samenwerkenaaneenoverheid.nl

https://werkenaaneenoverheid.pleio.nl/cms/view/54478945/fieldlab-digitale-overheid-in-transitie


Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het symposium via het aanmeldformulier.

Symposium onderdeel Fieldlab Digitale Overheid In Transitie
Op 5, 6 en 7 oktober organiseren ministerie van BZK en VNG het Fieldlab ‘Digitale overheid in Transitie’. 
Gedurende deze dagen werken we vanuit Rijk, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties samen met 
wetenschappers, marktpartijen, softwaredevelopers, designers en bestuurders aan vraagstukken rondom de 
digitale overheid. Het Fieldlab is de ‘plek’ om te versnellen, invalshoeken bij elkaar te brengen en concrete 
gezamenlijke initiatieven vorm te geven.  
Dit Fieldlab staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van een reeks van events en werkt onder andere toe 
naar de Conferentie NL Digitaal begin 2021. Meer informatie over het totale programma van de fiellab kunt u 
vinden op werkenaaneenoverheid.pleio.nl 
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