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Pitch: data kwaliteit
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Datagestuurd/datagedreven

 Begin klein

 Begin met een doel

 Basis op orde

 Stel de klant centraal
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Slechte informatie oorzaak gasexplosie Diemen
Gepubliceerd: 3 juni 2015 10:21 Update: 3 juni 22:43 
De gasexplosie in een flat in Diemen, die 4 september 2014 twee mensen het leven 
heeft gekost, is te wijten een slechte informatievoorziening. Dat staat woensdag in 
het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Door gebrekkige uitwisseling van informatie tussen verschillende partijen, was het 
voor de aannemer niet duidelijk dat er een gasleiding in het graafgebied lag. 
Behalve twee doden, raakten ook vijftien personen gewond. Meer dan dertig 
woningen zijn door de explosie voor langere tijd onbewoonbaar geraakt.



Amelisweerd
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Fitness for use
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Wageningen University & Research

Onze missie



Wageningen Environmental Research

Onze strategische programma's

Green Climate Solutions

Sustainable water 
management

Sustainable land use

Green Cities

Expertisecentrum 
Kwaliteit van 

ruimtelijke data

Biodiverse Environment



DataWijsheid
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Wijsheid

Acties

Beslissingen

Kennis

Informatie

Data



Maturity model (Davenport)
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Datagestuurd/datagedreven

 Begin klein

 Begin met een doel

 Basis op orde

 Stel de klant centraal
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Data kwaliteit is....

de mate waarin gegevens geschikt zijn 

voor het doel waarvoor ze gebruikt 

worden
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Grenspalen
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Amelisweerd
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Hoe ga je ermee om?



Stellingen

 Met data ‘zonder context’ kun je niet echt sturen ..

 Om risico’s te kunnen inschatten moet je bij 
datakwaliteit beginnen ..

 Als je wil sturen met data moet je de toegang tot 
informatie over de kwaliteit beperken tot de ‘beslissers’ 
..

 Voor sturen met data moet de data ‘fit to decide’ zijn ..

 Als de kwaliteit van de data onduidelijk is, is een besluit 
op basis van die data onmogelijk ..

 Sturen met data kan niet zonder ook het 4-stappen 
proces voor datakwaliteit te doorlopen..
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Dank voor uw 
aandacht!
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