ORDINA SOLUTION

FOR SEMANTIC DATA MANAGEMENT
Betekenis en de juiste context geven aan data

WAT IS SEMANTIC DATA MANAGEMENT?
Met Semantic Data Management en onze aanpak Informatiehuis
op Orde wordt de basis gelegd voor de totstandkoming van een
intelligente datagedreven organisatie.
Door de toenemende digitalisering hebben veel kennisintensieve
organisaties te maken met een exponentiële groei aan data. De
betekenis van deze data is in veel gevallen niet eenduidig vastgelegd,
met als gevolg dat de juiste context bij de data ontbreekt. Hierdoor
ontstaat snel ruis in de communicatie, waardoor:
•

processen niet efficiënt verlopen;

•

beslissingen gemaakt worden op basis van incomplete
informatie;

•

ketensamenwerking nauwelijks tot stand komt;

•

digitale transformatie stroef verloopt.

INFORMATIEHUIS OP ORDE
Bij Semantic Data Management volgens de Ordina-aanpak
Informatiehuis op Orde wordt expliciet de betekenis van data
beschreven en daarmee voorzien van de juiste context. De betekenis
van data wordt hierbij beschreven in een zowel voor mens als
machine leesbare standaard. Dit stelt uw organisatie in staat om

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN
SEMANTIC DATA MANAGEMENT
Effectiever samenwerken met bijvoorbeeld
ketenpartners, omdat u elkaars data begrijpt en
kunt gebruiken.

data snel en bewust om te zetten in betekenisvolle informatie.
Semantic Data Management volgens onze aanpak Informatiehuis op
Orde zorgt ervoor dat:

Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden

•

Al uw data, gestructureerd en ongestructureerd, uit diverse

op basis van de juiste informatie die op elk

datasilo’s kan worden geïntegreerd en gecombineerd ten

gewenst moment beschikbaar is.

behoeve van strategische besluitvormingsprocessen.
•
•
•

Relevante data voor uw organisatie, uw ketenpartners en uw
klanten beter vindbaar en toegankelijk wordt gemaakt.

Processen efficiënter inrichten door te

De juiste data met de juiste context kan worden gedeeld. Zowel

automatiseren, bijvoorbeeld met behulp van

binnen als buiten uw netwerk of keten van organisaties.

machine learning, artificial- of augmented

Data indien gewenst geschikt wordt voor machine-learning,

intelligence (AI).

artificial- en augmented intelligence en daarmee kan bijdragen
aan een hogere automatiseringsgraad voor uw organisatie.
Kortom: u baseert uw bedrijfsbeslissingen op
juiste en complete informatie.

PRAKTIJKVOORBEELD
‘INFORMATIEHUIS OP ORDE’ BIJ HET
KADASTER

Marco Brattinga, Senior principle expert bij Ordina: ‘Omdat het

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet in één

Kadaster en Ordina hebben gekozen voor een open source

opslag inzichtelijk maken of bouw, verbouwing of andere

dataplatform, traden we buiten de gebaande paden en hebben we

omgevingsbepalende veranderingen zijn toegestaan. De benodigde

echt iets bijzonders kunnen neerzetten. Een belangrijk onderdeel

informatie komt uit zeer veel verschillende wetten, besluiten en

van dit platform is de stelselcatalogus die gebruikers inzicht geeft

regelgevingen en is soms gemeente overschrijdend. Daardoor kostte

in welke data voor hen relevant is en hoe zij die kunnen gebruiken.

het voor het Kadaster veel tijd om dit inzichtelijk te krijgen.

Transparanter wordt het niet!’

Voor het Kadaster – de overheidsdienst die beheerder is van het
DSO – heeft Ordina met de aanpak Informatiehuis op Orde een
prachtige oplossing ontwikkeld, waarbij data uit verschillende
overheidsdomeinen op begrijpelijke wijze samenkomt. Deze
oplossing is een stelselcatalogus. Hierin staan begrippen en
verwijzingen naar datasets, informatiemodellen en producten en
diensten, die het Kadaster vervolgens via het internet ontsluit. De
gegevens zijn eenduidig vastgelegd, zodat het Kadaster data nu
heel snel beschikbaar heeft en beschikbaar kan stellen, bijvoorbeeld
wanneer een bouwbedrijf wil weten of er op een bepaalde plek veilig
kan worden gegraven.

ONZE AANPAK
Semantic Data Management is gebaseerd op onze aanpak
Informatiehuis op Orde. Het doel van deze aanpak is om de juiste
context te geven aan de juiste data (betekenis en relaties) en deze
vervolgens beschikbaar te stellen. Data zonder de juiste context zijn
foute data. Goede data zijn data die relevant zijn en daardoor ook
vindbaar, toegankelijk, interactief en herbruikbaar zijn.
De aanpak Informatiehuis op Orde heeft als uitgangspunt het
maximaal hergebruiken van de aanwezige kennis in de organisatie
en het zo snel mogelijk leveren van toegevoegde waarde aan de
organisatie. Samen met u stellen we een eenduidig begrippenkader

Analyseer de
IT datasystemen

Analyseer
het businessdomein

op. Vanuit dit begrippenkader vertalen wij bestaande datamodellen
en beschrijvingen naar semantische datamodellen. We beschrijven

Publicatie van de beschrijvingen
uit de datacatalogus

dus expliciet de betekenis van data, waardoor waardevolle informatie
uit deze data kan worden gehaald.

Ontwikkel
begrippenkader

Maak uniforme
Linked Data-modellen

Verbind datamodellen
met business jargon

1. ANALYSE BUSINESSDOMEIN
Inventarisatie van de gebruikte
terminologie binnen de organisatie.

3. ANALYSE ICT-SYSTEMEN
2. OPSTELLEN BEGRIPPENKADER
Opstellen van een begrippenkader, waarbij de
begrippen aan elkaar worden gerelateerd. We
gebruiken hiervoor de SKOS-standaard.

Opstellen van een begrippenkader,
waarbij de begrippen aan elkaar worden
gerelateerd. We gebruiken hiervoor de
SKOS-standaard.

DE ZES STAPPEN
De aanpak bevat zes stappen die in gezamenlijkheid en cyclisch worden uitgevoerd. Elk nieuwe cyclus leidt tot een
verbeterd inzicht in de betekenis van de data en maakt zo steeds waardevollere informatie van deze data. We hanteren
hierbij het principe toegevoegde businesswaarde. Dit betekent dat
in elke cyclus een concrete casus centraal staat, waarbij extra inzicht in data een concreet knelpunt wegneemt of een
nieuwe kans creëert. De zes stappen worden toegelicht op de volgende pagina’s.

4. MAKEN UNIFORME DATAMODELLEN
Transformatie van elk afzonderlijk datamodel naar
een evenbeeld op basis van webstandaarden. We
gebruiken hierbij de Linked Data standaarden RDF,
RDFS, OWL en SHACL. Door gebruik te maken van
universele identificaties op basis van URI’s (Uniform
Resource Identifier) verbinden we dataelementen
en worden alle datamodellen gezamenlijk als
één universeel datamodel gezien: een knowledge
graph. De relatie tussen het universele datamodel
en de originele bronnen blijft behouden en is dus
traceerbaar.

6. PUBLICATIE BESCHRIJVINGEN
STELSELCATALOGUS
Het begrippenkader, de datamodellen
(inclusief URI’s) en de onderlinge relatie, zoals
vastgelegd in de knowledge graph uit stap 5,
worden opgenomen in de stelselcatalogus en
gepubliceerd.

5. VERBINDEN DATAMODELLEN EN
BEGRIPPENKADER
De onderdelen uit het universele datamodel uit
stap 4 worden gerelateerd aan de termen uit het
begrippenkader dat in stap 2 is opgesteld. Zo
geven we betekenis aan de data en verrijken we de
knowledge graph, die het bedrijfsjargon verbindt met
de data in de ICT-systemen.

WAAROM ORDINA?
Ordina heeft jarenlange ervaring op het gebied van meta- en
master-datamanagement, waaronder semantisch modelleren,
dataplatforms en data-integratie, data-governance en compliancy.
Onze aanpak Informatiehuis op Orde is een uniforme werkwijze
voor het beschrijven van data, op basis van semantisch
modelleren. De aanpak is gebaseerd op internationale
standaarden en op in Nederland ontwikkelde best practices en
heeft zich al bewezen in omvangrijke en complexe projecten.
Voor de introductie van Semantic Data Management binnen uw
organisatie kunnen wij multidisciplinaire kennisteams inzetten
die volledig bestaan uit personeel van Ordina. Ook kunnen we
gezamenlijk een team vormen. In beide gevallen monitoren wij
nauwkeurig de teamdynamiek, profielen en intrinsieke motivatie,
met als doel zo snel mogelijk tot een high performance team te
komen. Daarnaast beschikken we over een trainingsprogramma
waarmee we uw organisatie volledig op de hoogte brengen van de
ins en outs over Semantic Data Management.

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?
NICOLLE VAN DEN HEILIGENBERG
BUSINESS UNIT MANAGER SEMANTIC DATA MANAGEMENT
T +31 (0) 6 2908 1343
E nicolle.van.den.heiligenberg@ordina.nl
WWW.ORDINA.NL/SEMANTIC-DATA-MANAGEMENT

