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Agenda

Deel 1: Datakwaliteit: begrip, complexiteit en technieken

• Datakwaliteit, wat is dat nu precies?
• Bedreigingen van datakwaliteit
• Waarom monitoring en beheersing van datakwaliteit?
• Wanneer is datakwaliteit dan goed genoeg? 

Deel 2: Datakwaliteit op de bestuurs- en directietafel

• Beleidscyclus datamanagement
• Beleidskaders datakwaliteit
• Governance rondom datakwaliteit
• Datakwaliteitstechnieken
• Hoe nu te starten met beheersing van datakwaliteit?
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Deel 1: Datakwaliteit, complexiteit en technieken

Stefan van de Giessen, senior IT & Risk consultant bij Montae & Partners
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“Data is de vingerafdruk van 
de pensioenadministratie”

Datakwaliteit, wat is dat nu precies?
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Gegevens: de vastgelegde uitdrukking van een feit

Data: Ander woord voor (een set van) gegevens 

Informatie: Het verschil tussen data en informatie is dat 

informatie zonder meer begrepen kan worden (de 

informatie maakt zelf duidelijk wat het is en waar het 

voor dient).

Kwaliteit: een onderscheidend kenmerk of een standaard. 

Het geheel van eigenschappen van de data.



Datakwaliteitskenmerken

“Aanvullend op de veelal 
gebruikte BIV-classificatie 

die zich richt op de 
informatiebeveiliging. 

(Beschikbaarheid, 
Integriteit en 

Vertrouwelijkheid)”
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Datakwaliteit

Consistentie

Begrijpbaar-

heid

Uniek

CompliantAccuraatheid

Volledigheid

Tijdigheid



Vanwege het datakwaliteitsrisico dat 
gemitigeerd moet worden

Omdat het kansen biedt
voor mijn organisatie

Beide

Anders, namelijk … (antwoord in chat)

Pollvraag

Waarom wilt u sturen op datakwaliteit?



Innovatie heeft data analyses en beheersing van 
datakwaliteit een extra versnelling gegeven
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Databeheersing en monitoring biedt ook kansen
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Data structureren: voorwaarde voor STP (kostenverlaging)

Verbeteren pensioencommunicatie

Procesverbetering (meer zekerheid, kwaliteitswaarborging)



Bedreigingen van datakwaliteit
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Data

Werkgevers-
aanlevering

Pensioenregeling 
(complexiteit)

Changemanagement

System failure



De noodzaak van aantoonbare (beheersing van) 
datakwaliteit neemt toe in de pensioensector
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“Point of no return bij een conversie”: brondata moet beschikbaar 

blijven!

Waarheidsmoment bij een systeemmigratie



Waarom monitoring van datakwaliteit?

Als eindverantwoordelijke (bestuurder, directielid of manager) bent u ook verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de data (aansprakelijkheid). Risicomitigatie door adequate datakwaliteitsbeheersing 
en benutten van kansen aan de bestuurs- en directietafel door:

• Procesmatige controles (geborgd o.a. door assurancerapportages) uit te breiden en/of zelfs te 
vervangen door  integrale datakwaliteitscontroles

• Het verhogen van de kwaliteit van sturings- en managementrapportages die leiden tot betere 
besluitvorming

• Eerder signalering van fouten leidt tot kostenvermindering

• Borgen van de beheerste en integere bedrijfsvoering

• Van handmatige steekproeven van de datakwaliteit naar geautomatiseerde integrale controles 
(meer zekerheid)

• Tijdig herkennen van nieuwe klantbehoeften en hierop inspelen
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Uitvoeringsorganisatie / 
Uitbestedingsrelatie
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Pensioenfondsbestuur,
directie en management

Toetsing en 
terugkoppeling

Ontvangst en 
verwerking

Uitwisseling

Beleidskaders Verantwoording

Product-
management

Rapportage en 
control

Toetsing Validatie
Informatie 
productie

Wijzigingsbehe
er en 

changemanage
ment

Gegevens-
beheer

2e lijns
dienstverlening

Afspraken gemaakt 
met ketenpartners / 

uitvoeringsorganisatie?

Data 
beheersings-

functie
Strategie en 
ketensturing

Informatie-
management



Uitvoeringsorganisatie / 
Uitbestedingsrelatie

Pensioenfondsbestuur,
directie en management
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Datakwaliteit

Juridische 

invalshoek

Financiële 

invalshoek

Operationele 

invalshoek

Actuariële 

invalshoek

• Er is geen expliciete definitie die de 
toezichthouder stelt, u bent aan zet

• Deelnemers staan centraal

• Onafhankelijke assurance is nodig

• Kansen om dienstverlening naar het volgende 
niveau te brengen

• Plicht en verantwoordelijkheid deelnemers van 
juiste informatie te voorzien

• Visie op data en datakwaliteit is nodig aan de 
bestuurs- en directietafel 

Wanneer is datakwaliteit dan goed genoeg? 
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Deel 2: Datakwaliteit aan de bestuurs- en directietafel

Duncan ter Hennepe, senior Risk consultant bij Montae & Partners
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Onjuiste veronderstellingen m.b.t. aantoonbare 
datakwaliteit

“De accountant kijkt er ieder jaar naar.”
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“Er is een assurance rapportage zonder 
bevindingen.”

“We ontvangen groene SLA-rapportages.”

“Datakwaliteit ligt vast in het contract.”

“We krijgen geen klachten.”

“Mijn pensioenadministrateur heeft vier-
ogenprincipes ingericht.”



Staat structureel op de agenda van het 
bestuur of directie

Is nog nooit als onderwerp besproken

Komt alleen aan bod als daar noodzaak 
toe is

Pollvraag

Datakwaliteit bij mijn organisatie … 



(Beleids)Cyclus datamanagement
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Data 
Kwaliteits-
strategie en 

beleid

Governance en 
ketenafspraken

Opstellen 
meetcriteria

Beschrijven en 
verwerken 
gegevens

Borgen en 
meten 

datakwaliteit

Toetsen en 
verbeteren

• Rapportage
• Audit rapport
• Verbeteracties

• Kwaliteitsnormen 
• Kwaliteit in processen en 

systemen borgen

• Datadirectory
• Procesuitvoering

• Bepalen meetdoelen 
(KPI’s / KSF)

• Governancestructuur
• Procesafspraken
• Afspraken 

(ook SLA en/of 
contracten)

• Beleidskaders
• Risicoanalyse



Beleidskaders datakwaliteit

Het vertrekpunt voor datakwaliteitsbeleid is uw missie, visie, strategie en risicohouding

• M,V,S: Waar wilt u met uw organisatie naar toe en welke positie neemt data daar een rol in?

• Risicohouding: Stel vast welke risicohouding bij u past inzake datakwaliteit? Welke risico’s op 
datakwaliteit kunnen uw doelstellingen bedreigen? Wat is aanvaardbaar maar wilt u absoluut 
niet laten gebeuren (dataverlies, datavervuiling etc)?

• Analyse: Breng in kaart welke data of dataprocessen uw organisatie kent. Denk aan premie-
inning, excasso, salarismutaties etc.

• Leg vast en maak afspraken: Leg aan de hand van uw analyse, de uitganspunten en 
beleidskaders vast en zorg ervoor dat het beleid geen papieren tijger wordt. Walk the talk, 
creëer bewustzijn!
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Governance rondom datakwaliteit

Het is aan te bevelen zorg te dragen voor een heldere governance en afsprakenstructuur voor de 
borging van datakwaliteit en het beheersen van de risico’s daarvan:

• Bestuurder / directielid: Maak een bestuurslid of directielid of een aanverwant bestuurlijk 
orgaan/commissie verantwoordelijk voor datakwaliteit. 

• Bestuur / directie: Stel een duidelijk datastrategie en beleid vast. Richt (risicogebaseerde) 
monitoring en rapportage afspraken daarover in zodat u in staat bent tijdig bij te sturen.

• Uitvoeringsorganisatie / Uitbestedingspartners: bespreek samen met uw uitbestedingspartner 
en/of uitvoeringsorganisatie wat er op dit moment al gebeurd aan het borgen van datakwaliteit 
en wat u verwacht op dit gebied. Benoem een functionaris die uitvoering geeft aan de 
strategie en het beleid (data steward).

• Three lines model: Betrek vroegtijdig bij het analyseren van data en risico’s de tweede en 
derde lijn (riskmanagement en internal audit). Dit zorgt voor een gemeenschappelijk kader en 
kan het intern beheersingssysteem naar een volgende volwassenheidsniveau brengen.
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Datakwaliteitstechnieken

Er zijn verschillende datakwaliteitbeheersings en toetstechnieken. Iedere techniek geeft een
specifiek resultaat dat een bepaald risico kan mitigeren. Bekende technieken ondersteund door 
tooling zijn bijvoorbeeld:

• Process mining / Reverse engineering
• Machine Learning
• Data mining

Maar ook het toepassen van:
• Business Process Management of Business Process Redesign
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Inferieure 
data

Systemen Onbruikbare 
resultaten



Hoe nu te starten met beheersing van datakwaliteit?
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• Begin tijdig met het in kaart brengen van 
de dataprocessen, bronnen en 
brondocumenten

• Leg uw risicohouding, uitgangspunten en 
beleidskaders vast in een beleidsdocument

• Betrek uw uitvoeringsorganisatie en
uitbestedingspartijen tijdig voor
afstemming en maak afspraken

• Maak datakwaliteit tot een structureel
agendapunt op de bestuurs- en
directietafel

• Stel als bestuur of directie vast wat uw
risicohouding is (wat wilt u in ieder
geval zeker niet) t.a.v. datakwaliteit



Stelt u eens voor…
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Bron: kwaliteitsraamwerk Rijkswaterstaat (bron RIVM)



Eens Oneens

Pollvraag

Datakwaliteit monitoren is het nieuwe normaal aan de bestuurs- en 
directietafel?



Bedankt voor uw aandacht!

Stefan van de Giessen
stefan.van.de.giessen
@montaepartners.nl

06 11 24 28 70

Duncan ter Hennepe
duncan.ter.hennepe
@montaepartners.nl

06 52 23 40 21

mailto:Marieke.van.der.werf@montaepartners.nl
mailto:Marieke.van.der.werf@montaepartners.nl
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