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Thema 

Platform Overheid Meta-informatie 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 

Overheidsinformatie moet duidelijk, transparant, betrouwbaar, vindbaar, toegankelijk, 

authentiek en volledig zijn. Deze doelstelling is onder meer terug te vinden in de nota 

'Informatie op orde; vindbare en toegankelijke overheidsinformatie' die de Ministeries 

van OCW en BZK namens het kabinet in juni 2006 aan de Tweede Kamer hebben 

gestuurd. Voor het waarmaken van deze ambitie is meta-informatie een onmisbaar 

element want daar waar informatie is, is meta-informatie. 

Onder meta-informatie wordt verstaan: alle informatie over informatie of over 

gegevens. Meta-informatie kan de inhoud van een informatiebron beschrijven, 

administratieve informatie over de informatiebron bevatten of de context beschrijven 

waarin bepaalde informatie moet worden gelezen enz. Hiervoor zijn tal van methodes 

beschikbaar, zoals metadata-set, (gecontroleerde) woordenlijst, woordenboek, 

thesaurus, taxonomie, ontologie.  

Binnen de Nederlandse overheid bestaan talrijke meta-informatie standaarden voor veel 

verschillende toepassingen en domeinen. Voorbeelden van domeinen zijn: archivering, 

workflow-, record- en informatie-management, procesmodellering en (web)-publicatie. 

Voorbeelden van domeinspecifieke meta-informatie standaarden zijn ReMANO (Record 

Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid) voor recordmanagement, 

Overheid.nl webmetadata standaard (OWMS) voor web-publicatie, ISO 19115 voor de 

Geometadata. Deze domeinspecifieke standaarden zijn vaak, maar niet altijd gebaseerd 

op (internationale) meta-informatiestandaarden als Dublin-Core, RDF/OWL, Topic Maps. 

Binnen alle overheidsorganisaties wordt meta-informatie ontwikkeld of gebruikt. De 

praktijk leert dat de verschillende overheidsorganisaties tot nu toe vooral gebruik 

maken van eigen oplossingen, ontwikkeld voor een specifieke toepassing, waardoor 

weinig tot geen samenhang is in de overheidsmeta-informatie.  

Dat verschillende initiatieven op het gebied van meta-informatie het wenselijk vinden 

om samen te werken was de conclusie van het door Advies Overheid.nl georganiseerde 

minisymposium “Metadata: op zoek naar samenhang, synergie en duurzaamheid” van 

14 september. Er bleek veel animo voor een samenwerkingsverband dat gericht is op 

het uitwisselen en vastleggen van ervaring, inzichten en resultaten.  

Het Bureau Forum Standaardisatie heeft samen met Advies Overheid.nl op 16 

november een eerste bijeenkomst georganiseerd om afspraken te maken over de 

doelstellingen, scope en inhoudelijke en organisatorische aspecten. Ter voorbereiding is 

middels een korte enquête en interviews een inventarisatie gemaakt van de  

verwachtingen ten aanzien van de samenwerking. De deelnemers willen starten met het 

inventariseren van beschikbare en toegepaste meta-informatie standaarden binnen de 

overheid en deze informatie vastleggen in een metadatabank. Op basis van deze 

informatie kan meta-informatie worden geharmoniseerd door overlap te identificeren en 
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af te spreken welke componenten gemeenschappelijk te maken zijn. 

Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 
eigenaar en/of ketenregisseur 

Bij de eerste bijeenkomst van het Platform Overheid Meta-informatie (zoals het 

samenwerkingsverband voorlopig genoemd wordt) waren vertegenwoordigers, 

bestaande uit beleidsmakers, ontwikkelaars en gebruikers, van de volgende 

organisaties uitgenodigd: 

GBO, ICTU, Ministeries, CBS, VNG, CWI, UWV, iDsW, IPO, Interlab, RAVI, Nationaal 

Archief, Kennisnet, EduStandaard. 

Vanuit verschillende overheidsorganisaties komen verzoeken binnen om deel te nemen 

of geïnformeerd te blijven. Ook is er veel belangstelling van externe adviseurs en 

leveranciers voor dit Platform.  

Voor overheid meta-informatie ontbreekt een ketenregisseur of eigenaar; een rol die 

het Forum Standaardisatie zou kunnen invullen. 

Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 

meerwaarde heeft 

Een positieve waardering voor het initiatief om samen te werken en kennis te delen op 

het gebied van meta-informatie geeft enige status aan het Platform Overheid Meta-

informatie. Het Forum onderschrijft daarmee het belang van samenhangende 

overheidsinformatie. 

De professionals onderkennen het belang van meta-informatie maar een bestuurlijke 

verankering van dit onderwerp ontbreekt. Voor de vindbaarheid en interoperabiliteit is 

meta-informatie van cruciaal belang. Daarom verzoeken we het Forum om meta-

informatie te agenderen en bij het College onder de aandacht te brengen.  

Het Platform zit in de opstartfase. Er zijn voorzieningen en middelen nodig om te 

kunnen samenwerken. Daarbij horen zaken als een online collaboratie tool, faciliteiten 

voor bijeenkomsten, communicatiemiddelen. De rol van voorzitter, secretaris en 

moderator dient structureel te worden ingevuld en het moet mogelijk zijn om 

vakexperts in te huren. Het Forum zou hier de community in kunnen faciliteren. 

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 

1. Het Forum neemt de rol van ketenregisseur voor het Platform Overheid Meta-

informatie op zich;

2. Het Forum attendeert het College op het belang van samenhangende meta-

informatie voor interoperabiliteit vergezeld van een advies om capaciteit en

middelen te alloceren voor participatie aan het Platform Overheid Meta-

informatie.
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Advies aan het Forum 

1. Geef het Bureau de opdracht om het Platform Overheid Metadata voor te zitten

en te faciliteren;

2. Wijs uit het beschikbare budget voor de ondersteuning van Communities een

bedrag van 50.000 Euro toe aan het Platform Overheid Meta-informatie;

3. Plaats het Platform Overheid Meta-informatie op de themalijst van het Forum

om, middels een advies aan het College, bestuurlijk draagvlak te creëren voor

het thema Meta-informatie.
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