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Wie zijn wij? 

Peter van Nederpelt
• Oprichter Werkgroep Data Quality 

van DAMA-NL samen met Andrew 
Black.

• Auteur Code voor 
Informatiekwaliteit.

• VOF: Van Nederpelt & Black, Data 
Quality Auditors

• Eerder: Auditor Centraal Bureau voor 
de Statistiek

Edward Blom
Veranderkundige in Data en Digitalisering

• BI Strategie (IND)

• Data & Analyse organisatie (Gem. Rotterdam)

• Techscouting (Gem . Utrecht)

• TL Informatieknooppunt BI&K
Landelijke Eenheid (Politie)

• Manager Strategie
Nederlanse Spoorwegen

QualityAhead



Agenda

• Wat is Dama? - Peter

• Veranderen of verbeteren - Edward

• Dimensies van datakwaliteit- Peter

• Datakwaliteitsmanagementsysteem - Peter



Wat is DAMA?
Waar vind je vakgenoten in dataland?



DAMA 
=

Data Management 
Association



Wat is DAMA-International

• Internationale organisatie voor professionals op gebied van 
datamanagement en data governance.

• Uitgever van drie publicaties:
• DMBoK

• Directionary of Terms

• Navigating the Labyrinth

• Certificeert personen als Datamanagement professional.



Wat is DAMA-NL

• Nederlandse afdeling van DAMA International (‘chapter’).

• Stichting sinds 2015.

• Non-profitorganisatie en niet verbonden aan 
commerciële partijen.

• Leeft van donaties van bedrijven en personen.



Wat biedt DAMA-NL

• Platform om vakgenoten te ontmoeten: meetings, 
werkgroepen.

• Werkgroepen Data Quality, Gamification, Data Maturity
en Best Practices. 

• Gelegenheid om initiatieven te nemen in een 
internationale setting.



Wat doet DAMA-NL met DMBoK

• Vertalen naar Nederlandse versie.

• The Labyrinth is al vertaald door DAMA-NL.

• Boeken worden online verkocht door de uitgever van 
DAMA-International.



Hoe vind je DAMA in de sociale media?

• Op LinkedIn: DAMA-NL – The 
Netherlands, Europe.

• Sluit je aan bij de groep.

• Zorg ervoor dat je notificaties 
krijgt van de posts.



Hoe kun je je aansluiten bij DAMA-NL?

• Wordt donateur als bedrijf of persoon.

• Kijk op de website www.dama-nl.org voor 
nadere informatie, de contactpersoon en de 
kosten.

http://www.dama-nl.org/


Welkom bij DAMA-NL!



Agenda

• Wat is DAMA?

• Veranderen of verbeteren - Edward

• Dimensies van datakwaliteit- Peter

• Datakwaliteitsmanagementsysteem - Peter



Veranderen of 
Verbeteren?

Innoveren of standaardiseren?

Cultuur
Waarden en normen

Structuur
Waarden en normen

Data = Taal

Data = Uitgestelde communicatie

Taal en communicatie bepalen onze cultuur



Wat is data kwaliteit?

• FFP: Fit for Purpose 

• FFP: De norm

• “All purpose” kwaliteit bestaat niet

• Kwaliteit is context- en doel afhankelijk

• De waarden die we eraan toekennen,
bepalen de kwaliteit:

Op tijd Hoogst 

haalbare

Bruikbaar

FFP

Compleet | Valide | Correct | Accuraat | 

Integriteit | Consistentie | Tijdigheid | 

Beschrijving | Herleidbaarheid | …

Perfectionisme

Heel veel werk

Stress

Snel snel snel



Waarden en normen..... Wat is kwaliteit?
Cultuur

Data = Tekst, alfabet – 17%

Data = Zintuigelijke waarneming – 83%

Dit gebruiken we voor continue beter samenwerken 

(En soms lukt het niet).

Prestatiegerichtheid | Houden aan afspraken | 

Helderheid in begeleiding | Omgang met mensen | 

Evalueren | Elkaar helpen en aanspreken | Daadkracht 

| Ordering aanbrengen | Denk en Doen | 

implementatie en volgen van procedures | Nut en 

noodzaak inzien | Harmonie bewaren | Resultaat 

gericht | Organisatiesensitief | ….

Structuur
Data = 0I

KPI definitie | Definities Masterdata | 

controleroutines | Kennisregels | Normen | 

Verrijking van data | Profielen | Patroon 

herkenning | Format correctie | Taal correctie 

| Standaardisatie | Unificeren | Monitoren | 

Autocorrect | Feedback | Grammatica

Creativiteit & innoveren

Veranderen

Standaardiseren

Verbeteren



Verbeteren of Veranderen:
Informatie feedbackloop

Informatie

Data warehouse

Registratie…

Geautomatiseerde handelingen

Informatie 

Portaal

SelfService R&D met Data

Data lake

Self modelled
Pre modelled

(Seeking)

Information 

feedbackloop

Continue
Verbeteren

Veranderen
(Innoveren)



Verbeteren of Veranderen
Communicatieve feedbackloop: 

Proces OI

Besturing

Norm 

valideren

Veranderkunde
Proceskunde

Meet en regeltechnieken



Data is de grondstof voor onze taal

Datamanagement = Assetmanagement

Data = taal

Integration

Geautomatiseerd

Samenwerken

Samen 

sturen, leren, 

verantwoorden



Datakwaliteit wordt pas echt leuk als we het voor 
communicatie doeleinden gaan gebruiken met 
elkaar … 



Cultuur, Masterdata, metadata



Agenda

• Wat is DAMA?

• Veranderen of verbeteren - Edward

• Dimensies van datakwaliteit - Peter

• Datakwaliteitsmanagementsysteem - Peter



Onderzoek naar dimensies 
van datakwaliteit

Heliview Conference 2021

Werkgroep Data Quality



Aanleiding

• Code voor informatiekwaliteit van DAMA-
NL heeft nog geen goede lijst van 
definities van dimensies van 
datakwaliteit. 

• Werkgroep Data Quality beheert deze 
Code.

• Definities zijn van belang voor goede 
communicatie: bedoelen we allemaal 
hetzelfde?



Zoektocht naar definities

• WG Data Quality op zoek naar overzicht van dimensies van 
data quality en bijbehorende definities.

• Gevonden:
• Meerdere bronnen zoals de short lists: Six Primary

Dimensions for Data Quality Assessment (DAMA-UK), 
Conformed Dimensions of Data Quality.

• Definities van wisselende kwaliteit.
• Er zijn normen voor definities: ISO 704.
• Dimensies worden vaak ‘los’ genoemd of gekoppeld aan 

algemene begrip ‘data’ zonder verdere uitdieping.
• Geen compleet model beschikbaar voor data concepten.



Stap 1: Dimensies

• Alle gevonden dimensies en definities van datakwaliteit verzameld 
en met elkaar vergeleken.

• Criteria geformuleerd voor definities, zoals
• Niet te kort, niet te lang

• Specifiek genoeg

• Beschrijft wat het ‘is’, niet waar het naar refereert.

• Geen opmerkingen in de definitietekst.

• Definities getoetst aan de criteria, geselecteerd en eventueel 
verbeterd.



Stap 2: Data concepten

Model ontwikkeld 
voor data 
concepten.

Nodig voor de 
definities.



Stap 3: Resultaat

• Resultaat: 60 dimensies van datakwaliteit met gestandaardiseerde 
definities.

• Selectieprocedure om hieruit een keuze te maken.

• Uitwisseling met NORA Raamwerk gegevenskwaliteit.



Stap 4: Dimensies + Data Concepten



Stap 5: Publicatie

• Onderzoeksrapport over data concepten

• Onderzoeksrapport over dimensies van datakwaliteit

• Data dictionary met alle definities van data concepten en 
dimensies.

• Selectieprocedure

Beschikbaar als open source op de site van Data Quality -
Stichting Dama (dama-nl.org)

https://www.dama-nl.org/datakwaliteit/


Agenda

• Wat is DAMA?

• Veranderen of verbeteren - Edward

• Dimensies van datakwaliteit - Peter

• Datakwaliteitsmanagementsysteem - Peter



Governance of Data Quality of
Datakwaliteitsmanagementsysteem?

Heliview Conference 2021

Werkgroep Data Quality



Data Governance

• Exercise of authority and control (planning, monitoring, and
enforcement) over the management of data assets. Bron: DAMA-
DMBOK2.

• Complexe definitie. Lastig te operationaliseren.

• Helemaal als je het toespitst op datakwaliteit.

• Exercise of authority and control (planning, monitoring, and
enforcement) over the management of the quality of data assets.



Wat is er op gebied van governance of data 
(quality)?

• Er is het DAMA-wheel (DM Framework).

• Er is een body of knowledge: DMBOK2.

• Talloze boeken over data quality.

• Maar: Geen standaard met ‘eisen/normen voor 
governance of data quality’. Geen kader.

• Niet duidelijk uit welke concrete, uitvoerbare 
elementen “governance of data quality” zou 
moeten bestaat.





!!??@##
Piet. Jij bent nu 

verantwoordelijk 

voor governance of 

data quality!!



Quality Management System (QMS)

• Er bestaat een standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen in zijn 
algemeenheid.

• Toegepast door meer dan 1 miljoen organisaties in de wereld van groot 
tot klein. In Nederland mijn Skoda-dealer, maar ook het CBS.

• ISO 9001:2015.

• Ook toepasbaar voor datakwaliteit? Bestaat zoiets als een 
datakwaliteitsmanagementsysteem?



ISO 9001 vertaald naar datakwaliteit

Zinnig? 

Mist er iets? 

Uitvoerbaar?



Potentie

• Datakwaliteitsmanagementsysteem inrichten volgens een 
internationale standaard.

• Groeimodel mogelijk door selectie van elementen.



Jan. Jij bent nu 

verantwoordelijk voor invoering 

van ons data 

kwaliteitsmanagementsysteem

Ik weet wat 

mij te doen 

staat!



Echter…

• Kennis over de 24 elementen versnipperd aanwezig over diverse 
bronnen.

• Werkgroep Data Quality maakt factsheets over elk element. 
Gepublicerd: 
• Factsheet Critical Data Element

• Factsheet Data Quality Policy

• Nog 22 te gaan. Eerstvolgende: Data Lineage.



Factsheet 
Critical Data 

Elements
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