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Op basis van de enquête is er een eerste voorzet gedaan voor logische onderwerpen: 
 
Doel GWB 
Dat gegevenswoordenboeken belangrijk zijn, daarover bestaat geen twijfel [3a, 5a-b, 9-11]. Het 
voorkomt veel verwarring, maakt processen efficiënter en verbetert de samenwerking [5a-b, 9]. De 
gegevenswoordenboeken die worden gehanteerd, zijn in eerste instantie bedoeld voor de eigen 
organisatie die vervolgens worden gedeeld met het domein [2c, 3a-c, 4b]. 
 
Definitie en lagen van GWB 
De gegevenswoordenboeken die worden gehanteerd, zijn in eerste instantie bedoeld voor de eigen 
organisatie die vervolgens worden gedeeld met het domein [2c, 3a-c, 4b]. Het expliciet leggen van 
verbindingen tussen verschillende gegevenswoordenboeken gebeurt nog beperkt, grotendeels 
vanwege gebrek aan uniformiteit [3c, 3d, 8b]. Het ontbreken van achterliggende modellen […] is hier 
mede debet aan [3c-d, 8a]. 
 
Ontwerpafspraken GWB 
Om te zorgen dat dit coherent wordt opgepakt, is samenwerking in NORA zeer gewenst [3d, 8a, 10]. 
Het vastleggen van ontwerpafspraken voor gegevenswoordenboeken in NORA, leidt tot meer 
consistentie en daarmee tot meer interoperabiliteit [2a-11]. Dit zorgt dat het gegevenswoordenboek 
eenduidig, actueel  [..] is [3c, 5a, 7]. 
 
Governance en beheer GWB 
Een gegevenswoordenboek is functioneel als er een goede governancestructuur aan ten grondslag 
ligt en er een gedegen beheerproces is met transparante samenspraak [5b, 7]. Dit zorgt dat het 
gegevenswoordenboek eenduidig, actueel en domeingedragen is [3c, 5a, 7]. In de verschillende 
domeinen zijn ontwikkelingen gaande om de gegevenswoordenboeken meer aan deze eisen te laten 
voldoen [4b, 8a, 9].  
 
Publicatie GWB 
Het expliciet leggen van verbindingen tussen verschillende gegevenswoordenboeken gebeurt nog 
beperkt […] een ontoegankelijk publicatieformaat is hier mede debet aan [3c-d, 8a]. [..] Publicatie in 
Linked Data lijkt wenselijk, omdat dit hergebruik het meest faciliteert [3b-c, 6, 8b-c]. 
 

 
Een uitwerking per onderwerp – in klad en nog niet helemaal met bovenstaande gesynchroniseerd – 
vindt u hier:  
 
https://docs.google.com/document/d/1y6KGEEhRT-
H5T2IxbjvqmCvE52FVyLC5f2ZKSwY8XWQ/edit?usp=sharing 
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