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Verslag



Presentatie DUTO/Nationaal Archief



Definities

Werkdefinitie gegevensmanagement

Versie 1

Gegevensmanagement kan omschreven worden als de gegevenshuishouding in een organisatie 
om gegevens van de juiste kwaliteit te verwerken voor zowel interne als externe afnemers.

Of 

Versie 2

Gegevensmanagement kan omschreven worden als het geheel van activiteiten in een 
organisatie met in achtneming van regelgeving om gegevens op het juiste moment van de juiste 
kwaliteit te verwerken voor haar afnemers.

Of

.



Versie 3

Het doel van gegevensmanagement is dat (her-)gebruikers en verwerkers van 
gegevens, binnen en buiten de eigen organisatie, beschikken over de juiste 
gegevens van de juiste kwaliteit. Alle activiteiten die nodig zijn om de 
gegevenshuishouding zo in te richten en te beheren, van strategisch tot 
operationeel, vallen binnen de noemer gegevensmanagement

Versie 4 

Gegevensmanagement betreft het beheersen van de wijze waarop gegevens 
worden verwerkt in de organisatie door het ontwikkelen en structureel toepassen 
van beleid, architecturen, methoden en procedures voor alle vormen van 
gegevensverwerking in de organisatie, voor primaire processen en voor 
bedrijfsvoering.



Toelichting woorden uit definitie

Gegevenshuishouding

Alle gegevens (in breedste zin van het woord) in een organisatie, inclusief bijbehorende taken zoals uitvragen, registratie, 
controle, uitwisselen en onderhoud.

Of 

Het geheel aan bedrijfsgegevens, inclusief de bijbehorende taken zoals verwerven, vastleggen, toegankelijk maken, beheren 
en verstrekken (UWV). 

(her-)gebruikers en verwerkers van gegevens

• Het gaat hier om legitiem (her-)gebruik en verwerking, dus rechtmatig, doelmatig en conform maatschappelijke 
verplichtingen. Het toetsen van die legitimiteit valt binnen gegevensmanagement.

gegevens van de juiste kwaliteit

• Kwaliteit omvat juistheid, actualiteit, transparantie, authenticiteit en betrouwbaarheid van gegevens. Alleen de (her-
)gebruiker kan bepalen welke kwaliteit nodig is. De gegevensaanbieder kan bepalen welke kwaliteit mogelijk is en onder 
welke voorwaarden. Met maken van afspraken over ontsluiting en kwaliteit tussen aanbieder en gebruiker valt binnen 
gegevensmanagement.



Gegeven

• Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking 
door een persoon of apparaat (NORA).

Extern / binnen en buiten de eigen organisatie

• Er zijn maar weinig organisaties die niet in een netwerk van gegevensgebruik werken, of die 
zonder externe gegevens kunnen bestaan. Door middel van gegevensmanagement zijn we in staat 
om gegevens kwalitatief te kunnen delen. 

Verwerken 

• Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, 
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (AVG)

Toelichting woorden uit definitie
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Inhoudsopgave



Inhoudsopgave voorbeelden

Gemma:

Inleiding Gegevensmanagement

Principes

Gegevensmanagement producten

Rollen en verantwoordelijkheden

Betrouwbaarheid

Aan de slag

Scorecard gegevensmanagement

Bijlage A: Gegevenssoorten en interoperabiliteit

Bijlage B: Typering van gegevens

Bijlage C: Voorbeeld Transparantiedocument

Bijlage D: Bronnen

Bijlage E: Bijdragen

DAMA DMbok:

• Chapter 1: Data Management 

• Chapter 2: Data Handling Ethics 

• Chapter 3: Data Governance 

• Chapter 4: Data Architecture

• Chapter 5: Data Modeling and Design 

• Chapter 6: Data Storage and Operations 

• Chapter 7: Data Security 

• Chapter 8: Data Integration and Interoperability 

• Chapter 9: Document and Content Management

• Chapter 10: Reference and Master Data 

• Chapter 11: Data Warehousing and Business Intelligence 

• Chapter 12: Metadata Management 

• Chapter 13: Data Quality 

• Chapter 14: Big Data and Data Science 

• Chapter 15: Data Management Maturity Assessment 

• Chapter 16: Data Management Organization and Role Expectations 

• Chapter 17: Data Management and Organizational Change Management 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Inleiding
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Gegevensmanagement
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Principes
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Gegevensmanagement_producten
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Rollen_en_verantwoordelijkheden
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Betrouwbaarheid
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Aan_de_slag
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GM_Scorecard
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Gegevenssoorten_en_interoperabiliteit
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Typering_van_gegevens
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Voorbeeld_Transparantiedocument
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Bronnen
https://www.gemmaonline.nl/index.php/GMT_Deelnemers


Ideeën Inhoudsopgave:
• Visie op gegevens

• Governance op gegevensverwerking

• Methodieken van gegevensverwerking

• Gegevenstechnologie

• Ondersteunende processen

• Gegevensuitwisseling met derden

• Dialoog met belanghebbenden

• Interactie met burgers en bedrijven

• Wet- en regelgeving



Ideeën Inhoudsopgave:
• - Visie op gegevens

- Governance op gegevensverwerking
* Gegevensstrategie (obv visie)
* Intern toezicht, monitoring en verantwoording
* Organisatie structuur
* Issue afhandeling

- Methodieken van gegevensverwerking
* Gegevensarchitectuur
* Gegevensdefinitie
* Gegevenskwaliteit
* Levenscyclus van gegevensstromen
* Business intelligence
* Metagegevens management

- Gegevenstechnologie
* Gegevensinfrastructuur
* Gegevensbeveiliging
* Gegevensontwikkeling
* Document- en contentmanagement

- Ondersteunende processen
* Rapportage in- en extern
* Financieel beheer
* Dienstenniveau beheer
* Proceskwaliteitsborging
* Risico beheersing

* Interne communicatie/bewustwording
- Gegevensuitwisseling met derden

* Strategie op gegevensuitwisseling
* Beheer van gegevensrelaties
* Verantwoording aan derden
* Dienstenniveau beheer
* Behandeling van externe issues

- Dialoog met belanghebbenden
* Externe transparantie
* Toegankelijkheid van organisatie
* Behandeling van externe issues
* Professionele uitwisseling van gegevensverwerkingsmethoden

- Interactie met burgers en bedrijven
* Gegevensinzage en –verbetering
* Toegankelijkheid van organisatie
* Externe verantwoording en transparantie
* Behandeling van externe issues

- Wet- en regelgeving
* Naleving van wet- en regelgeving
* Rapportage en verantwoording aan toezichthouders



Volgende bijeenkomst

• Inhoud

• Locatie (centraal)



Sluiting

• Dank voor je komst & input!


