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NORA Nieuwsflash Gegevens 20-1-2021 

Nieuw Raamwerk Gegevenskwaliteit in review t/m 1 maart 
Gegevens delen heeft alleen zin als je zicht hebt op de kwaliteit er van. Wil je overheidsbreed samen 

kunnen werken, dan zullen we moeten leren om op dezelfde manier te kijken naar kwaliteit. Een 

Raamwerk Gegevenskwaliteit kan de gedeelde taal worden om de kwaliteit van onze data te meten 

en te benoemen, ook over bestuurslagen heen.  

Een kernteam uit de Expertgroep Gegevensmanagement heeft een eerste versie van zo’n raamwerk 

opgesteld op basis van internationale standaarden en de ervaringen bij o.a. DUO, Rijkswaterstaat en 

de Omgevingswet.  

We hebben jullie hulp nodig om het raamwerk verder aan te vullen, te verbeteren en uiteindelijk uit 

te dragen in je eigen organisaties: Een gedeelde taal werkt alleen wanneer die ook echt gedragen 

wordt en toepasbaar is in alle hoeken van de overheid. Vandaar deze publieke review onder iedereen 

die zich bezig houdt met gegevens in de publieke sector. 

➢ Raamwerk Gegevenskwaliteit op noraonline.nl 

Tot 1 maart kun je je feedback sturen naar nora@ictu.nl (of via de links op de website rechtstreeks 

naar de opstellers). 

In het bijzonder willen we graag je antwoord op deze vragen: 

1. Heeft een raamwerk gegevenskwaliteit wat jou betreft meerwaarde? 

2. Is het raamwerk zoals het nu is beschreven te begrijpen? 

3. Kun je het raamwerk in je eigen praktijk al toepassen? Zo nee, waarom niet? 

4. Heb je aanvullingen, zoals voorbeelden, die we toe kunnen voegen, of verbeterpunten? 

Terugblik Symposium Sturen op gegevens 
Op 7 oktober 2020 vond het symposium "Sturen op gegevens" plaats als onderdeel van het Fieldlab 

Digitale Overheid in Transitie. De NORA Expertgroep Gegevensmanagement was betrokken bij de 

organisatie van het symposium en wil graag het verslag (op noraonline) en de presentaties (op pleio) 

onder de aandacht brengen van iedereen die niet aanwezig kon zijn. Het is ook mogelijk de 

opnames van de verschillende presentaties terug te kijken via de links in het verslag.  

Je vindt hier een opname van de presentatie van Danny Greefhorst over het Raamwerk 

Gegevenskwaliteit en een presentatie hoe gegevenskwaliteit bij Common Ground is uitgewerkt in 

GEMMA . Maar ook voorbeelden uit de gemeenten Leeuwarden, Rotterdam en Den Haag, 

Wendbare Wetgeving en de Belastingdienst en Linked Data bij de Kamer van Koophandel.  

  

https://www.noraonline.nl/wiki/Nieuwsbrieven_NORA?pk_campaign=nieuwsflashgegevens20-1-2021
mailto:nora@ictu.nl
https://www.noraonline.nl/wiki/4e_symposium_Gegevensmanagement_2020:_STUREN_OP_GEGEVENS?pk_campaign=nieuwsflashgegevens20jan
https://werkenaaneenoverheid.pleio.nl/groups/view/54479370/fieldlab-l-symposium-gegevensmanagement-2020-sturen-op-gegevens
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Gebruikers / experts van DCAT of SETU gezocht 
Er ligt een voorstel om een variant van de standaard Data Catalog Vocabulary (DCAT) te plaatsen op 

de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. Het Forum zoekt gebruikers of experts van 

deze standaard, die hen kunnen helpen dit voorstel te beoordelen. 

Op het moment staat DCAT op de lijst met aanbevolen standaarden, het voorstel gaat over het 

toepassingsprofiel DCAT-AP-DONL 1.1,dat de Nederlandse overheid heeft ontwikkeld op basis van 

het Europese toepassingsprofiel DCAT-AP-EU 1.1. Dit zou dus verplicht worden in de gehele 

publieke sector. 

Wil je meepraten over de inhoud of de impact van dit voorstel? Meld je dan snel 

via  info@forumstandaardisatie.nl of 070-8887776, want de expertmeeting is als op 27 januari. 

Het Forum zoekt ook gebruikers en experts van SETU, over gegevensuitwisseling in de 

uitzendbranche. Hiervoor betreft het een wijziging van deelspecificaties en is de meeting op 16 

februari.  

Fout met mailadressen NORA Gebruikersdag 
Door een menselijke fout zijn bij de uitnodiging voor de NORA Gebruikersdag van 10 november 

2020 de (werk-)mailadressen van alle genodigden zichtbaar geweest. Dit is uiteraard totaal 

ongewenst en onacceptabel.  

Onze welgemeende excuses aan jullie allemaal. 

Het is ook een formeel data-lek, dat we inmiddels gemeld hebben bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Inmiddels hebben we de oorzaak geanalyseerd, kritisch gekeken naar onze 

reguliere processen voor aanmelding en binnen het team (en het inwerkproces) nog eens benadrukt 

dat ook in bijzondere omstandigheden de privacy-eisen niet genegeerd mogen worden.  

Tijdsdruk, afwezigheid van meer ervaren medewerkers en onbekendheid met een nieuwe tool (MS 

Teams) mogen hiervoor geen excuus zijn. Noch had het 2 maanden moeten duren voordat meer 

ervaren medewerkers het lek zagen en in actie kwamen.  

In de toekomst zullen we voor dit soort belangrijke communicatie naar een grote groep 

geadresseerden beter opletten en, zoals bij vorige Gebruikersdagen, geen bulk-agendaverzoek 

sturen maar gebruik maken van inschrijving via een ander platform (Pleio). 

https://forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/dcat-ap-donl
https://forumstandaardisatie.nl/nieuws/dcat-en-setu-experts-gezocht
https://forumstandaardisatie.nl/contactgegevens/formulier
https://forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/setu

	Nieuw Raamwerk Gegevenskwaliteit in review t/m 1 maart
	Terugblik Symposium Sturen op gegevens
	Gebruikers / experts van DCAT of SETU gezocht
	Fout met mailadressen NORA Gebruikersdag

