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Cradle to grave: waarom is dit nu belangrijk?

• Er wordt meer en meer datagedreven gewerkt

• Complexe analyses over de gehele levenscyclus 
uitvoeren

• Data uit verschillende applicaties in samenhang van 
belang (Unified objects)

• Tijdreizen mogelijk maken

• Geïsoleerd werken in een applicatie is niet langer 
voldoende



Waar moet u aan denken

• Levenscyclus van een object

• Definitie van een objecttype

• Wie is de eigenaar

• Waar registreer je een object

• Uitwisseling/koppeling van gegevens
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Vragen bij de levenscyclus

• Is hetzelfde bankje vindbaar in alle systemen?

• Hoe ga ik om met wijzigingen?

• Het bankje wordt vervangen op dezelfde plek, 
waar leg ik dat vast?

• Willen we gebruik monitoren?

• Wie is de eigenaar?

• Welke attributen zijn voor wie van belang?

• Is de levenscyclus compleet in beeld? 

Kan ik een rapportage (met kaart!) maken met alle bankjes die geplaatst zijn 

tussen 2002 en 2012, tonen van welk materiaal ze zijn, wat de 

onderhoudsstatus is (staan ze er nog?), of ze gelijk verdeeld zijn over de 

wijken van de gemeente en wat de prijsontwikkeling in die periode was?



Definitie van een object: leiding

GIS

• Een leiding is een functioneel object
met een ligging

• Een leiding kan kilometers lang zijn

• Een leiding wordt geïdentificeerd door een ID

Asset Management

• Een leiding is een fysiek 
object wat in een magazijn of 
in de grond kan liggen

• Een leiding wordt 
geïdentificeerd door een 
EAN-code

Geen koppeling mogelijk op dit moment 
(zelfs geen 1:n)



Wat gaat hier mis?

• In beide systemen heet het objecttype ‘leiding’, maar

− We hebben het niet over hetzelfde object

− Er is ontworpen op de manier dat het in de 
individuele systemen optimaal werkt

− Er zijn geen onderlinge afspraken over wat waar 
wordt vastgelegd

− Complexe vragen zijn niet te stellen



Objectenwoordenboek / OTL

• Eenduidige definitie van objecten

• Houdbaar in alle applicaties

• Relaties met andere objecten vastleggen

• Identificerende attributen vastleggen

• Overige attributen beschrijven

• Eigenaar definiëren

• Basis voor logische en fysieke datamodellen

• Basis voor integratie en uitwisseling



Standaard valkuilen

• Fysieke objecten versus functionele objecten

• Teveel of te weinig detail

− Het gaat om de grootste gemene deler

• Definities zijn levend

• De eigenaar is niet altijd degene die de data onderhoudt

• De definitie is ondergeschikt aan het gebruik

− En dus geen doel op zich

• Niet alle attributen in alle systemen vastleggen



Vastleggen van objecten in applicaties en registraties

• Verschillende applicaties hebben verschillende behoeften

− In een GIS is locatie essentieel
Maar ook kenmerken voor analyses en weergaven

− In boekhouding is prijs, voorraad en leverbaarheid belangrijk

− In Asset Management zijn gedetailleerde fysieke gegevens voor onderhoudsplanning belangrijk

− Voor modelleringspakketten spelen bijvoorbeeld hydraulische gegevens een rol

• Overlap is onvermijdelijk

• Overeenkomstig ID is wenselijk

• Afspraken over wat waar wordt onderhouden zijn noodzakelijk

EAM ArcGIS



Basisregistraties als voorbeeld

• Topografie (BGT en BRT)

• Adressen en Gebouwen (BAG)

• Onroerende Zaken (WOZ)

• Nationaal wegenbestand (NWB)

• KLIC- WIBON

• Etc. 

• Hetzelfde object, bijvoorbeeld pand of weg, komt in 
meerdere registraties voor

− met een andere (geo-)definitie

− En dan zijn er ook nog interpretatieve verschillen



Eigenaarschap van objecten

• Officiële bronhouder, zowel intern als extern

− Er kan bijvoorbeeld een ketenpartner betrokken zijn

• Waar wordt het object geboren: is dat op één of meerdere 
plekken?

• Hoe maak je het object bekend in andere applicaties / 
basisregistraties?

• Op basis van welk attribuut koppel je objecten tussen 
applicaties?

• Welke applicatie mag welke attributen wijzigen (eigenaarschap 
van attributen)?

− Validatie van invoer

− Synchronisatie van wijzigingen (incl. relaties)



Voorbeeld: pand  - Samengestelde Object Registratie (SOR)

• Pand wordt zowel in de BAG als BGT en WOZ als object beheerd

• Eerste registratie vindt plaats in de BAG 

• Eerst als adres en later als pand met bouwstatus

• Stond er eerder al een pand op dat adres dat gesloopt is? 

• Is 2D voldoende of ook als 3D-object geregistreerd?

• Kan het pand vanuit de BAG overgenomen worden naar de BGT?

• Kunnen BAG-waarden overgenomen worden naar de WOZ?



Gedeelde attributen / eigenschappen

• Ideaalbeeld is voor elk attribuut maximaal 1 eigenaar

− Niet altijd haalbaar

− Wel integriteit waarborgen

• Koppelingen controleren

− Goede definitie is hierbij cruciaal

− Bestaat er van elk administratief record geometrie en 
vice versa?



Koppeling van gegevens

• Object wordt opgeslagen in verschillende databases/applicaties

− Uitgangspunt is dat er een koppelattribuut is

− Kopiëren met ETL

− Samenbrengen in (virtueel) DataWarehouse

− Live koppelingen tussen datasets

• Opslag in 1 database

− Wijzigen vanuit meerdere applicaties

− Autorisatie op attributen

• Opslag van koppelingen in een graph database

− Aparte database waarin alle relaties kunnen worden opgeslagen

− Mogelijke oplossing als het object in meer dan 2 databases opgeslagen wordt 
en beheer van die relaties essentieel is



Cradle to grave: waarom is dit belangrijk?

• Ondersteuning van complexe analyses (datagedreven werken)

• Beter analyseren van gebeurtenissen

• Beter voorspellen van gebeurtenissen

• Actualiteit en beschikbaarheid wordt steeds belangrijker



Cradle to grave: wat is er in te richten?

• Breng de levenscyclus van objecten in beeld

• Breng de businessprocessen rondom objecten in beeld

• Maak eenduidige definities van objecttypen

• Maak afspraken over eigenaarschap en beheer

• Maak objecten vindbaar en koppelbaar in de gehele levenscyclus



CLOSURE - 12X

Bedankt!

Neem gerust contact met ons op:

jdewit@esri.nl
+31 6 20 432637

pmolenaar@esri.nl
+31 6 22 465 016




