
Een nieuwe wereld, 

een nieuwe informatie architectuur 

Ria van Rijn en Arjen Santema 

Informatie architectuur =  

Aanbrengen van samenhang 

tussen ontwikkelingen in de 

informatievoorziening van een 

organisatie. 



Drijvende krachten overheid/1 

Soberheid 



& transparantie 

Drijvende krachten overheid/2 



Business case voor open data 

voorbeeld KNMI 

Minder kosten aanbieder 

Meer omzet markt 

 meer inkomsten overheid door omzetbelasting 



Win-win aanbieders en afnemers 
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Aanbieder 

Veel overheidsorganisaties 

zijn zowel aanbieder als 

afnemer 

• Open =  transparant, toegepast door derden 

  goedkoper voor aanbieder 

• Linked = oplossing technische en semantische 

 interoperabiliteitsproblemen data integratie 

  goedkoper voor afnemer 



Stelsel van basisregistraties 

• Iedere overheidsorganisatie = verplicht deze                     

gegevens te gebruiken.  

• Bronhouder = verplicht gegevens te delen. 



Veel meer gegevens bij overheid 

Ook overheid zélf kan meer gegevens goed gebruiken.  

• Maatregel scheef wonen 

• Toeslag Bulgaren 

• 8 miljard fraude/jaar 

• …… 



Stelsel nu: data rondpompen 

• Kostbaar 

• Niet om vrolijk van te worden … 



Koppelen van applicaties 

(data integratie en interoperabiliteit) 

Ook met webservices:  

• semantiek opgelost in koppeling = XML-schema. 

 

Met duizenden schema’s overheidsbreed:  

• probleem met data integratie 

• probleem met beheer en onderhoud (kosten) 



The answer to the ultimate question of 

life, the universe and everything 

Maar: Linked Open Data biedt kansen 



Federatieve ontologieën 

Minder centrale sturing nodig. 

Alleen semantische kern centraal 

vastgelegd. 



Data en hun betekenis gedeeld 

1. Lagere kosten + minder centraal beheer = 

waarschijnlijk meer gepubliceerde gegevens =  

meer transparantie   

2. Meer flexibiliteit + lagere kosten = meer soberheid 

 }→ politiek appeal 



uri’s en namespaces 

http://../data.gov/... 

http://../data/gov.uk/... 

http://reg/data.gov.nl/... 

https://bag/kadaster.nl/id/adres/123456 

http://bag/kijkeshier.nl/id/adres/123456 

Authentieke bron Gestandaardiseerde 

identificatie 

http://../data.gov/
http://../data/gov.uk/


Gegevens dragen zelf metadata bij zich 

Voor aanbieder is goed ingericht metadata beheer 

absolute voorwaarde voor publiceren Linked Open Data 



Afnemer kan zelf toepassing bepalen 

........ 

Afnemer niet langer afhankelijk van techniek aanbieder. 



Eigen plek voor data in architectuur 

Business 

Data 

Applicatie 

Technologie 

Logische gegevensmodel organisatie  

ook met data van buiten eigen organisatie.  



Zelf gegevens aanbieden? 

Niet vrijblijvend, grotere transparantie kan ook tot imago 

schade aanbieder leiden. 



Privacy en veiligheid 

Regel: open wat open kan,  

gesloten en veilig waar privacy moet worden geborgd.  



Conclusies/1 

Kansen en uitdagingen 



Conclusies/2 

• Consequenties Linked Open Data in oog hebben. 

• Voorkomen dat voordelen teniet worden gedaan, 

omdat niet alle aspecten goed geïmplementeerd zijn. 

[Dàt is doel informatiearchitectuur………………………..] 


