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Wat is gegevensmanagement?

Definitie:

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om op het juiste 
moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.

Gegevensmanagement is een thema binnen informatiemanagement. 
De expertgroep Gegevensmanagement heeft veel bijgedragen aan de 
aandacht voor dit onderwerp bij de Nederlandse gemeenten.

Verder lezen?

http://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Gegevensmanagement
https://www.dropbox.com/sh/4wehlrcvwh4tv5f/AAAoOQf4iQP4U4C4hIZvFsCsa?dl=0

https://www.viag.nl/actuele-thema-s/gegevensmanagement/factsheet-landelijke-expertgroep-gegevensmanagement
http://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Gegevensmanagement
https://www.dropbox.com/sh/4wehlrcvwh4tv5f/AAAoOQf4iQP4U4C4hIZvFsCsa?dl=0


Wat is gegevensmanagement niet?

• Gegevensmanagement is geen tool of applicatie; het is een set 
van protocollen, een taakverdeling en organisatie-inrichting om 
gegevens zo goed mogelijk op te slaan, ontsluiten en te 
gebruiken.

• Gegevensmanagement is niet een one-time-fix: het is een 
organisatieontwikkeling om meerdere lagen in de organisatie 
bewust te maken van het op de juiste manier omgaan met 
gegevens en gezamenlijk met gegevens aan de slag te gaan.

• Gegevensmanagement is niet gelijk aan datamanagement (een 
DMBok term); 

• Gegevensmanagement is niet een statisch geheel dat voor elke 
organisatie exact moet worden nageleefd; het is wel een richtlijn 
om in control te komen voordat je met Big Data; Datascience of 
sturen met data aan de slag gaat.
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Historie
2012 Oprichting werkgroep Gegevensmanagement (anno 2017: Expertgroep Gegevensmanagament/VIAG)

2013 Handreiking Gegevensmanagement door de werkgroep GGM van Gemeenten

2015 GEMMA Tactisch Katern Gegevensmanagement; factsheets

2014 Gegevensmanagement in de praktijk (gemeenten)

2016 Gemma Strategisch Katern Gegevensmanagement; 

Symposium Gegevensmanagement

2017 GEMMA Scorecard gegevensmanagement 2.0

2e Symposium Gegevensmanagement

Opleiding PPO-Academie Gegevensmanagement

Expertgroep Gegevensmanagement: Amsterdam; Arnhem; Breda; Edam-Volendam; Groningen; KING; Ko Mies Advies; Thorbecke Advies; Utrecht; Stolk informatiemanagement. (Rotterdam, Heerhugowaard, Deventer, Ede)



Positionering Gegevensmanagement in GEMMA

• GEMMA 2.0 (korte toelichting Theo)

• Thema binnen GEMMA
• Sociaal Domein

• Zaakgericht werken

• Is er ook gegevensmanagement



Hoe is gegevensmanagement opgebouwd?

In de gemeentelijke 
referentiearchitectuur GEMMA 
wordt bijgevoegde afbeelding 
uitgewerkt: 

• Architectuurplaten; 

• Catalogi; 

• Kwaliteitseisen;

• Afspraken rondom gebruik.

Deze protocollen, instrumenten en 
afspraken hangen onderling samen. 
Dat heeft ook te maken met de 
organisatie inrichting.



Status gegevensmanagement

• Standaard gemeenten (388);

• Integratie met andere 
ontwikkelingen;

• Verbinden van rollen op het gebied 
van gegevensbescherming en 
informatiebeveiliging (RACI);

• Voornemens om een functie te 
omschrijven als coördinatiepunt;

• Opleiding Gegevensmanagement 
door PPO-academie.

• Belang neemt toe
• Principes & Standaarden
• WBP -> AVG
• eIDAS verordening
• Meldplicht datalekken
• Wederzijds belang met 

informatiebeveiliging

• Belofte: Big Data
• Datagedreven sturen
• Smart Cities
• Efficiëntie



Samenwerking gezocht

• Groei en ontwikkeling gegevensmanagement was bottom up

• Nu ook contact gezocht met NORA

• Reeds bewezen binnen KING

• Uitgewerkte oplossing

• Nu ook in Wiki

• Open voor verdere ontwikkeling


