
Efficiënt informatiemanagement



§ Wat willen we bereiken?
§ Waarom?
§ Via welke lijnen willen we dat doen? 
§ Nadere toelichting op de governance

inhoud



§ Belang data neemt toe
§ Data vaak niet op orde
§ Informatiemanagement is onderbelicht onderdeel   

bedrijfsvoering
§ Dataverlies in de keten
§ Markt en intermediaire organisaties bepalend

Huidige situatie



Het samenwerkingspotentieel van 
overheden is nagenoeg onbegrensd!





Aanbevelingen Dialogic
1 Ontwikkel gemeenschappelijke bouwstenen en basisvoorzieningen in 
gezamenlijkheid

2 Zorg dat het perspectief van de gebruiker het uitgangspunt is

5. Zorg voor versterking van bestaande intermediaire (sectorale) organisaties 

6. Kies in de aanpak van de projecten voor een pragmatische ontwikkeling 

7. Stimuleer en geef voorrang aan trajecten met vraagbundeling en een 
duidelijke gebruikersbetrokkenheid. 

9. Schaalbaarheid staat of valt met houdbare business cases. 
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§ Bronhouder en probleemhebber  
§ Wie betaalt, bepaalt
§ SOK

§ opdrachtgevend beraad
§ stuurgroep
§ centrumgemeente
§ financiering

§Free riders?
§Looptijd/governance
§Ondertekening SOK 22-2 

Gezamenlijk opdrachtgeverschap

Opdracht gevend beraad

Stuurgroep

Centrum gemeente

Uitvoerende partijen



§Behartiging belangen overheden
§Regie op ontwikkeling, beheer en onderlinge afstemming 

van standaarden
§Vermindering informatieverlies, faalkosten en capaciteit 

behoefte
§Toename mogelijkheden kennisdeling  
§Toekomstbestendig

-> Besparing op kosten informatiemanagement

Beoogd resultaat


