
Gegevensmanagement 
Verwerken in de NORA 



Agenda 

• Welkom 

• Introductie 

• Introductie gegevensmanagement in de GEMMA 

• Orientatie hoe gaan we gegevensmanagement opnemen in de NORA? 

• Afspraken vervolg 

 



Korte introductie aanwezigen 

• Corine Boersma / UWV 

• Evelien van Veen / UWV 

• Gijsbert Kruishof / Nationaal Archief 

• Henk Nijstad / Kennisnet 

• Jasper van Lieshout / Ministerie van VWS 

• Ralf Stofmeel / DICTU (Ministerie van EZ) 

• Wilfried Bloemberg / Belastingdienst 

• Arnoud Quanjer / King 

• Roland Kaaijen / Sociale Verzekeringsbank 

• Marieke Vos / ICTU 

• Wim Stolk / Stolk informatiemanagement 



Introductie gegevensmanagement 

 



Historie 
2013  

Handreiking Gegevensmanagement door de werkgroep Gegevensmanagement Gemeenten 

 

2015  

Tactisch Katern; factsheets  

 

2016  

Strategisch Katern; symposium Gegevensmanagement 

 

2017  

Scorecard gegevensmanagement, 2e symposium Gegevensmanagement, Opleiding, 
Gegevensfunctiehuis, NORA. GEMMA/Gegevenmanagement in WIKI. 

 



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 
informatie gestuurd werken aan de slag gaat. 
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Status gegevensmanagement 
• Standaard gemeenten (388); 

• Integratie met andere 
ontwikkelingen; 
• Omgevingswet 

• AVG 

• Verbinden van rollen op het 
gebied gegevensregie; 

 

• Voornemens om een functie te 
omschrijven als 
coördinatiepunt; 

 

• Opleiding wordt aangemoedigd. 

• Belang neemt toe 

Verplichting 

• WBP is vergroot in de AVG  

• Wederzijds belang met 
informatiebeveiliging 

• Ontwikkelingen GEMMA: 
• Kwaliteit 

• Dataclassificatie 

• Gegevensfunctiehuis 

Belofte 

• Big Data 

• Datagedreven sturen 

• Smart Cities 

• Efficiëntie  

 



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. 



Rollen vs producten 

Rollen onderkend in GEMMA (deels wettelijk verplicht) 

Broneigenaar/Registratiehouder 

Bronhouder 

• Portefeuillehouder gegevensmanagement 

• Regisseur gegevensmanagement 

• Architect (Gegevensarchitect; Domeinarchitect)  

Auditor/Kwaliteitscontroleur 

• Gegevensmakelaar 

Afnemer 

• Beheerder Generieke Voorzieningen 

Functionaris Gegevensbescherming 

 



Keuze product: keuze rol 

• Logica:  
• Bij product gegevenswoordenboek heb je inhoud en afstemming nodig: dus 

betrokkenheid rollen 
• Bronhouder 

• Regisseur gegevensmanagement 

• Architect 

• Auditor 

• Gegevensmakelaar 

• Beheerder generieke voorzieningen 

• Functionaris gegevensbescherming 

 

 

 

 

 





Instrumenten 

• Organisatie-rollen 
• Gegevensmanagement functionaris 
• Gegevensfunctiehuis met relaties naar informatiebeveiliging, AVG en Ensia 

 

• Scorecard gegevensmanagement 
• Nulmeting  

 

• Communicatie 
• Symposium 
• Opleiding 
• Community (Expertgroep gegevensmanagement) 

 



GEMMA (wiki) 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Gegevensmanagement 

https://www.gemmaonline.nl/index.php/Thema_Gegevensmanagement


Oriëntatie op opname in NORA 

• Werkwijze 1 
• Voorbeeld 1: overnemen en bijwerken 

 

• Werkwijze 2 
• Beoordelen van teksten, aanpak en producten en rollen. Na afstemming in 

een redactieraad publicatie van NORA thema in hoofdstukken 
 

• Voorbeeld 3 
• Na uitwerking voorbeeld 1 
• Oriëntatie binnen de deelnemers op bestaande best practices en aanvullen 

aan gegevensmanagement 
 



Afspraken 

• Interesse 

 

• Vorm  

 

• Werkwijze 

 

• Frequentie 

 

 


