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› Reguliere en verplichte 
verstrekkingen

› Statistische werkzaamheden voor 
derden

› Samenwerkingsovereenkomst uit 
2006
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Samenwerking met CBS

Data is an asset (waarde)

Valorisatie, uitnutting van 

gegevens

Data is a liability (risico)

Organisatie, kwaliteit, 

governance en 

rechtmatigheid

t.b.v. de burger (!)

..data is the ultimate proprietary super asset

..should be managed as rigourlously as people and capital

..unfortunately data assets are largely unmanaged

[Thomas Redman]

‘In de gemiddelde organisatie wordt de parkeergarage 

beter beheerd dan de data’  

[Frank Buytendijk, Gartner]



Enorme focus op de uitnutting van data

Datascience
A.I. ‘Dataplatform’

‘Big bla Data’

Gebrek aan focus op organisatie, kwaliteit, 

waarborgen en governance van data

‘Datamesh’

‘Datafabric’

Apies
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Ongecontroleerde proliferatie van data



Ongecontroleerde proliferatie van data we kopiëren ons ter pletter

Rechtmatigheid; onduidelijk gebruik/doel van data

Transparantie; geen inzicht/overzicht in datadelingen

Kwaliteit; geen herstel- en correctieprocessen ingericht

Kwaliteit; ambiguïteit in betekenis

Dienstverlening; moeizame (integrale) interactie/communicatie met burger

Beleid; veranderingen zijn onmogelijk

Investeringen; AI, Datascience, data virtualisatie, etc.. renderen slecht

Maatschappelijke eisen en wensen – bv. de burger in regie op zijn gegevens



We leiden aan een technologie-fetish, hebben een bias 

voor logistieke oplossingen 

en vinden data een bijproduct van een ‘applicatie’ 

En dat is een “Big pharma” probleem

Helaas met een enorme push van  het ecosysteem…….





Dataschuld

Naar de rootcause; oorzaak & gevolg
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“Data 

Warehouse”

“ Data Lake”
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Dataschuld
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Dataschuld
Dataschuld

Hoe dan wel?







Van ontsluiten naar aansluiten



De Data-Deltawerken van de Rijksoverheid; 

#1 Common/Public Ground

STOP MET HET SLEPEN VAN DATA



Maar hoe dan; een gestrekt been door de “IV”



› Scheiding van KNOW en FLOW

Wet & Beleid

centraal

Dienstverlening

centraal

KNOW
Hoe is een gegeven gedefinieerd

FLOW
Hoe wordt een gegeven gebruikt

› De KNOW wordt bepaald door wet & beleid

› De FLOW wordt bepaald door dienstverlening

Stap 1

Stap 2

Dit doen we dus niet…….



› Scheiding van KNOW en FLOW

Wet & Beleid

centraal

Dienstverlening

centraal

KNOW
Hoe is een gegeven gedefinieerd

FLOW
Hoe wordt een gegeven gebruikt

› Van applicatie/technologiecentrische architectuur 
naar data/kenniscentrische architectuur

› Verwar ‘centrisch’ niet met centrale opslag (!), de 
toekomst is federatieve opslag, centrale ‘taal’ 

› De KNOW wordt bepaald door wet & beleid

› De FLOW wordt bepaald door dienstverlening

Stap 1

Stap 2





We gaan 

weer specificeren/ 

modelleren

Wet- en regelgeving (W&R)

Juridisch beleid

Intern uitvoeringsbeleid

Semantisch modelleren

Formeel linguïstisch modelleren (Feitmodellering)

Logisch gegevensmodelleren (kennisdefinitie)

Logisch gegevensmodelleren (kennisgebruik)

Logisch implementatiemodelleren

Technisch implementatiemodelleren

Know

Flow



Wet- en regelgeving (W&R)

Juridisch beleid

Intern uitvoeringsbeleid

Semantisch modelleren

Formeel linguïstisch modelleren (Feitmodellering)

Logisch gegevensmodelleren (kennisdefinitie)

Logisch gegevensmodelleren (kennisgebruik)

Logisch implementatiemodelleren

Technisch implementatiemodelleren

Kennismodelleur

Informatiemodelleur

Data engineer

Jurist, Beleidsmedewerker, domeinexperts

Wetgever

Feedback & Validatie, 

we gaan eens 

samenwerken



Juridisch beleid

Intern uitvoeringsbeleid

Semantisch modelleren

Formeel linguïstisch modelleren (Feitmodellering)

Logisch gegevensmodelleren (kennisdefinitie)

Logisch gegevensmodelleren (kennisgebruik)

Logisch implementatiemodelleren

Technisch implementatiemodelleren

Wet- en regelgeving (W&R)

Herleidbaar & 

Transparant



De Data-Deltawerken van de Rijksoverheid; 

#2 Wendbare Wetsuitvoering

Zorg dat wetgeving, regelgeving en uitvoerings-beleid 
volgbaar wordt gerepresenteerd in de vastlegging.



De Data-Deltawerken van de Rijksoverheid; 

#3 Regie op Gegevens

De burger heeft inzage in zijn/haar gegevens, hoe deze 
worden (her)gebruikt en waarom, kan correctie initiëren en 

kan delen met derden



De Data-Deltawerken van de Rijksoverheid; 

Informatie in het hart van wet, beleid en uitvoering

Een fundamenteel andere kijk op dienstverlening

belastingdienst

UWV

Gemeente

IND

Politie CJIB

Slachtofferhulp

RVO

DUO
DJI

GGZ

Ziekenhuis



De Data-Deltawerken van de Rijksoverheid; 

Informatie in het hart van wet, beleid en uitvoering

Een fundamenteel andere kijk op dienstverlening

belastingdienst

UWV

Gemeente

IND

Politie CJIB

Slachtofferhulp

RVO

DUO

Ziekenhuis Energiebedrijf

Bank

DJI

Advocatuur

belastingdienst

UWV

Gemeente

Politie

Slachtofferhulp

RVO

DUO

DJI
GGZ

GGZ

Ziekenhuis

Pensioenbedrijf

Albert Heijn

Nike
Socialmedia

posts

? ?
Verzekeraar Zalando

➢ Burger in zijn integraliteit

➢ Informatiepositie

Tesla

➢ Publiek – Privaat samenwerken

➢ Rechtmatig by default

➢ “Hufterige” transparantie

➢ Wetgeving gaat het afdwingen

➢ Inclusie is een grote opgave



Dank u wel


