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Gefeliciteerd,  u hebt het HIBIN Convenant Netwerk van de Bouwtoelevering ondertekend. Dat wil zeggen dat u 

zich committeert aan het bevorderen en versnellen van de implementatie van de ETIM Classificatie.     

Als ondertekenaar van het convenant kunt u kosteloos een quickscan laten uitvoeren door Ketenstandaard 

Bouw en Techniek.  Deze quickscan is een vragenlijst op basis waarvan Ketenstandaard u inzicht zal verschaffen 

welk voordeel uw bedrijf op welke termijn kan behalen door te gaan classificeren met ETIM.  

Na de quickscan kunt u samen met Ketenstandaard een stappenplan maken waarin beschreven staat op welke 

wijze u uw producten ETIM geclassificeerd aan uw klanten kunt aanbieden.  
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Functie Manager Product Data Management 
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Organisatie 
Uw functie is Databeheerder / PIM manager. Productdata is uw hoofdverantwoordelijkheid  

Productinformatiemanagement is een dusdanig belangrijk thema dat uw bedrijf daar een aparte 

afdeling of persoon compleet aan heeft gewijd. U bent al goed op weg.  

Uw productdata opslagplaatsen 
Een PIM Systeem 

U beheert uw productinformatie via een PIM systeem. Van daaruit kunt u ETIM classificatie-data van 

fabrikanten ontvangen en beheren. Belangrijk is om uit te vragen of uw PIM software ETIM 

classificatie data kan verwerken.  

Bij een Externe Partij (datapool, uitgever, etc) 

U beheert uw productinformatie buiten uw bedrijf. Dit is een risico. Als uw relatie met externe 

partijen vertroebelt, of externe partijen komen in financieel zwaar weer, weet u dan zeker dat u nog 

bij uw data kan? Denk hier ook aan afbeeldingen of documenten die u als download aanbiedt op uw 

site.  Zorg altijd voor een kopie binnen de eigen organisatie. Zo behoudt u de controle over uw eigen 

informatie. Implementatie van een PIM systeem kan u hierbij helpen. 

Analyse van uw productinformatie-bronnen 
Uw standaard assortiment bestaat uit meer dan 200 verschillende leveranciers. Iedere leverancier 

waarmee u het verrijken, verzenden, ontvangen, doorladen en publiceren van actuele productdata 

kunt automatiseren is een winst in tijd en datakwaliteit. Op zich zou het niets moeten uitmaken of u 

nu 10 of 200 verschillende leveranciers heeft die uw standaard assortiment omvatten. Als 

groothandel wilt u het liefst alle bijgewerkte productdata van alle leveranciers in één keer 

importeren. Vraag daarom aan uw fabrikanten om productdata aan te leveren volgens de ETIM en 

DICO standaard.  

Bronnen van productinformatie 

Excel 

Excel lijsten ( > 75%): EXCEL Lijsten moeten over het algemeen nog worden bewerkt voordat u deze 

kunt importeren in uw PIM/ERP of CMS. U heeft hier toch erg veel werk aan.  
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PDF bestanden 

Pdf ( < 5%): Data uit pdf bestanden verzamelen kost u gelukkig niet veel tijd. Voor de uitzonderlijke 

gevallen waarin dit nog voorkomt moet u de gegevens interpreteren, de relevante gegevens 

overnemen en hopen dat ze voldoende informatie bevatten die u nodig heeft. Pdf bestanden kunt u 

niet inlezen en automatisch verwerken. Ze zijn ongestructureerd en sluiten niet aan op de door u 

gewenste structuur.  Van pdf bestanden is niet altijd duidelijk of ze nog actuele informatie bevatten. 

Vertel uw leveranciers dat het verwerken van artikel/productieinformatie van pdf-bestanden u 

onnodig veel  tijd kost. 

Website 

Website( 5% - 10%): Data van websites afhalen verzamelen kost u gelukkig niet veel tijd. Voor de 

uitzonderlijke gevallen waarin dit nog voorkomt moet u de gegevens interpreteren, de relevante 

gegevens overnemen en hopen dat ze voldoende informatie bevatten die u nodig heeft.  Websites 

kunnen een goede bron van informatie zijn. Let wel op welke website u als bron gebruikt. En hou in 

de gaten hoe vaak uw leverancier hun eigen website bijwerken. Websites kunt u gebruiken om 

handmatig teksten en beelden te knippen/plakken, of om via deeplinks naar door te verwijzen. Maar 

qua automatische gegevensverwerking zelf komt u niet verder.  In uw situatie komt dit weinig voor. 

Op andere aandachtsgebieden valt meer winst te boeken. Vertel uw leveranciers dat het zoeken en 

interpreteren van data op hun website,  wat ook nog eens moet worden overgetypt in uw systemen,  

u zeer veel tijd kost. 

Samenvattende conclusie en advies productinformatiebronnen 

U kunt  veel tijd besparen en uw datakwaliteit verhogen als u deze product/artikelinformatie in XML-

bestanden conform het DICO-formaat, aangevuld met ETIM-classificatiegegevens, laat aanleveren 

door uw leverancier, waarmee de productgegevens in uw ERP en/of PIM systeem automatisch 

worden geactualiseerd en aangevuld. Zo voorkomt u conversiefouten en extra handwerk.  Uw 

leverancier heeft daar ook belang bij. 
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Hergebruik productinformatie van leveranciers 

U gebruikt productdata van leveranciers voor.. 

Vullen eigen ERP systeem: Uw inkoop-, voorraad- en verkoopartikelen uit uw ERP systemen kunnen 

veel informatie automatisch doorladen uit complete en actuele digitale leveranciersbestanden 

conform ETIM / DICO. In het DICO product en artikelbericht is veel aandacht besteed aan velden u 

hiervoor kunt gebruiken. U kunt ook overwegen om deze artikelbestanden in uw ERP doorzoekbaar 

te maken via de ETIM classificatiegegevens, of om deeplinks naar websites van fabrikanten of 

datapools te integreren.  Ga met uw ERP leverancier/dienstverlener in gesprek over het actualiseren 

van productdata op basis van productinformatie van leveranciers aangeleverd via DICO. 

Vullen van eigen CMS / Webshop : Uw CMS en/of webshop systeem kan veel informatie 

automatisch doorladen uit complete en actuele digitale leveranciersbestanden conform ETIM / DICO. 

In het DICO product en artikelbericht is veel aandacht besteed aan velden u hiervoor kunt gebruiken. 

U kunt ook overwegen om uw website doorzoekbaar te maken op basis van de ETIM 

classificatiegegevens, of om deeplinks naar websites van fabrikanten of datapools te integreren.  Ga 

met uw online leverancier/dienstverlener in gesprek over het actualiseren van productdata op basis 

van productinformatie van leveranciers aangeleverd via DICO. 

Automatiseren papieren catalogus: ETIM geclassificeerde product/artikelinformatie door uw 

leverancier aangeleverd conform het DICO-formaat kunt u heel goed gebruiken om uw 

geautomatiseerde papieren catalogus te verrijken en actualiseren zonder dat u daar zelf veel 

(over)tikwerk aan heeft.  Ga met uw  leverancier/dienstverlener voor catalogus-automatisering in 

gesprek over het actualiseren van productdata op basis van productinformatie van leveranciers 

aangeleverd via DICO. 

Aanleveren voor datapool: ETIM geclassificeerde product/artikelinformatie door uw leverancier 

aangeleverd conform het DICO-formaat hoeft u alleen nog maar te voorzien van uw eigen 

handelsinformatie (prijs, levertijd, verpakking etc) voordat u het  kunt aanleveren aan een datapool 

zoals IB, EZ-base of 2BA, waarmee uw afnemers deze data weer kunnen gebruiken om hun 

bestelartikelen te actualiseren en te verrijken. Ga met de datapools in gesprek. Organiseer een pilot 

en evalueer de resultaten ook met uw leveranciers en afnemers. Want validatiefouten die 

veroorzaakt worden in data die door leveranciers aan u is aangeleverd zullen door diezelfde 

leveranciers moeten worden hersteld, anders blijft het probleem terugkomen. 

Rechtstreeks aanleveren aan afnemers: ETIM geclassificeerde product/artikelinformatie door uw 

leverancier aangeleverd conform het DICO-formaat hoeft u alleen nog maar te voorzien van uw eigen 

handelsinformatie (prijs, levertijd, verpakking etc) voordat u het  kunt leveren aan afnemers die deze 

data weer kunnen gebruiken om hun bestelartikelen te actualiseren en te verrijken.  Met behulp van 

de ETIM en DICO standaard kunt u prima digitaal communiceren met uw afnemers. Bedenk wel dat 

assortimentsbestanden groot kunnen zijn (100+MB). Maak afspraken onderling over hoe de 

verzending/ontvangst van die bestanden plaatsvindt. 

  



 

 

 

ETIM Quick scan voor Bouwmaterialengroothandel 

Pagina 5 van 10 ©Ketenstandaard Bouw en Techniek 2021 

dinsdag 16 maart 2021 

 

Vullen eigen PIM (Product Informatie Management) Systeem: Door uw product informatie te 

beheren in een PIM systeem ontlast u uw ERP en/of website back-end systeem. U kunt hier de data 

nog verder verrijken en aanvullen met eigen interne gegevens. Het is wel belangrijk om uit te vinden 

of uw software ook ETIM classificatiegegevens kan verwerken.  ETIM is bekend onder PIM software 

leveranciers. Als uw PIM software nog niet geschikt is gemaakt voor ETIM, vraagt u dan uw 

softwareleverancier naar die mogelijkheden. Die zijn er zeker! 

Configuratoren online en in apps:  Algoritmes voor het selecteren en calculeren van materialen 

maken vaak gebruik van technische productkenmerken. Die vindt u terug in ETIM klassen. Wanneer 

deze applicaties gebruik maken van productdata, dan zijn deze aan onderhoud onderhevig zodra het 

assortiment wijzigt. Dus heeft u behoefte aan een data-driven software architectuur. Dat wil zeggen 

dat u zelf de onderliggende data kunt uitwisselen en actualiseren, zonder dat daar een programmeur 

aan te pas komt. Dit kan ETIM mogelijk maken voor u. 

 

Verwerking en kwaliteit van productdata van 

leveranciers 

Automatiseringsgraad productinformatieverwerking 

> 75%  van alle ingekomen data moet u handmatig bewerken: U heeft aanzienlijk veel 

handmatige werkzaamheden bij het importeren van productdata van leveranciers om uw eigen 

systemen te verrijken. Hoe meer gegevens u geautomatiseerd kunt doorladen, des te minder tijd u 

kwijt bent aan handmatige dataverrijking. ETIM classificatie door de leverancier kan u daarin 

ontlasten. Bovendien vermindert u hiermee de kans op typ-, interpretatie- en conversiefouten 

aanzienlijk. Probeer dit percentage naar beneden te krijgen door bestaande nieuwe leveranciers bij 

aangaan van de samenwerking erop te wijzen dat zij ETIM geclassificeerde data electronisch 

aanleveren via de DICO formaten. U kunt uw efficiency rondom het product data verrijkingsproces 

nog aanzienlijk verbeteren. 

U ontvang bijna altijd foute, verouderde of onvolledige productinformatie van uw 

leveranciers. Foute, verouderde of onvolledige productinformatie veroorzaakt retour zendingen, 

extra gesprekken op de klantenservice en tijdverlies door het onnodig zoeken naar informatie.  Ga 

met uw leverancier in gesprek over digitalisering op basis van gestandaardiseerde en geclassificeerde 

gegevensuitwisseling. Ketenstandaard kan eventueel aanschuiven om het belang van digitale 

informatie uitwisselen via standaarden uit te leggen. Zowel u als uw leverancier hebben hier 

voordeel te behalen. 
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Actualiseringsfrequentie van productdata van leveranciers 

Per kwartaal( x %): Per kwartaal ontvangt u productgegevens van deze leveranciers om in uw eigen 

systemen te verwerken. Dat betekent dat een deel van uw data aan het eind van het half jaar 

mogelijk niet meer actueel is. Dit kan mogelijk een oorzaak zijn van ongewenste retourzendingen.  De 

actualiteit van de data is afhankelijk van de frequentie en inspanningen van uw leverancier. Als het 

assortiment sneller wijzigt dan half-jaarlijks, is het zeer gewenst om de frequentie te verhogen. Ga 

hierover in gesprek en maak hier afspraken over tijdens samenwerkingsevaluaties. 

Met behulp van het ETIM classificatiemodel kunnen productkenmerken en waardes automatisch 

worden uitgewisseld tussen fabrikanten, groothandels en aannemers. Hierdoor komt de 

verantwoordelijkheid van datakwaliteit te liggen bij de fabrikant. U hoeft geen informatie meer over 

te tikken van de website of uit EXCEL bestanden te converteren of te vertalen omdat deze via de 

DICO standaardberichten automatisch kunnen worden ingelezen. Productklassen en kenmerken 

kunnen vertaald worden in de juiste taal, omdat alle landen dezelfde coderingen gebruiken. Hiermee 

kunt u enorm veel (vertaal-)tijd besparen tot wel 50%, omdat u informatie 1 op 1 over kunt nemen 

van de (buitenlandse) leverancier. 

Tijdsbesteding mbt actualisering productdata 

Meer dan 160 uur per week is er nodig om uw standaard assortiment actueel te houden.   Het 

is belangrijk om na te gaan hoe de verschillende personen die deze uren maken worden aangestuurd, 

en hoe het werk wordt gecoördineerd en gecontroleerd. Er zijn adviseurs in de markt die u hierbij 

kunnen helpen. Moet er veel worden overgetypt of uitgezocht? ETIM classificatie kan heel goed 

helpen bij een efficiënter productdatabeheer. Vanuit één databestand kunnen alle 

communicatiekanalen één keer bediend worden. 

Leveranciers uit het buitenland 

Tussen de 50 - 75 procent van uw leveranciers zijn afkomstig vanuit het buitenland. 
Productklassen en kenmerken kunnen vertaald worden in de juiste taal, omdat alle landen dezelfde 

coderingen gebruiken. Hiermee kunt u enorm veel (vertaal-)tijd besparen tot wel 50%, omdat u 

informatie 1 op 1 over kunt nemen van de (buitenlandse) leverancier. 

 

Verrijken productinformatie 

Uit uw antwoorden blijkt dat u bijna altijd informatie van leveranciers moet verrijken met eigen 

informatie.  Bedrijfsspecifieke informatie zult u altijd zelf moeten aanvullen, maar kenmerken die 

aan een productsoort zijn toe te kennen kunnen worden toegevoegd aan een ETIM klasse.  In het 

geval dat u specifieke informatie wilt weten van productgroepen, dan kunt u via het bijwerken van 

de ETIM klasse voor die productgroep kenbaar maken welke kenmerken u verwacht aangeleverd te 

krijgen door uw leverancier. U kunt hiervoor terecht bij Ketenstandaard of één van de 

classificatiecommissies van de HIBIN. 
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Kwaliteit van de productinformatie, nevenschade 

Tussen de 1 - 2 procent wordt jaarlijks geretourneerd door foute of ontbrekende 

productinformatie. Het lijkt erop dat u uw producten goed omschrijft en de juiste 

productinformatie ter beschikking krijgt van uw leveranciers zodat u niet extra hoeft te zoeken, 

bellen of mailen. Maar er zijn wel retourzendingen. Hier ligt een enorm risico op ergernis bij klanten 

en verborgen kosten in uw organisatie.  Stel dat we uitgaan van 50 euro per uur per werknemer voor 

administratie- en communicatie uren, tel daarbij op de vrachtkosten voor het retoursturen, de 

kosten van eventuele breukverpakkingen en creditnota's die drukken op de omzet. Vaak wordt er 

nog een koerier uit coulance ingehuurd om het juiste artikel alsnog met zo min mogelijk vertraging 

op de bouwplaats te krijgen. Het is niet ondenkbaar dat klanten niet snel terugkomen na een 

negatieve ervaring. ETIM zorgt ervoor dat uw producten beschreven worden met de juiste relevante 

kenmerken, zodat belangrijke informatie niet over het hoofd kan worden gezien.  Onjuiste informatie 

aangeleverd door de leverancier zal u zeker moeten terugkoppelen aan diezelfde leverancier.  

Verantwoordelijkheid moet hier wel genomen worden. U kunt ze daarop wijzen en ze zullen u er 

uiteindelijk dankbaar voor zijn. U kunt het in uw eigen systeem aanpassen, maar bij de eerstvolgende 

actualiseringsslag bestaat de kans dat de oude foutieve gegevens weer opduiken. 

U moet geregeld leveranciers raadplegen om extra productinformatie te verkrijgen.  Probeer 

hier aandacht aan te schenken als u veel tijd kwijt bent en u worstelt met datakwaliteit. Wanneer uw 

medewerkers informatie moeten zoeken, bellen of mailen neemt dit extra tijd in beslag voordat de 

producten online staan om verkocht te kunnen worden, of voordat uw afnemer antwoord krijgt op 

zijn vraag. ETIM wordt gebruikt in de zoekfunctie van websites om de zoektocht naar uw producten 

beter te maken. Productkenmerken en waardes kunnen automatisch vertaald worden in de juiste 

taal, omdat ETIM berichten gecodeerd zijn en een groot deel van de meer dan 6000 klassen al in 

meer dan 17 talen is vertaald. 

Bij tussen de 6 - 10 procent van de gevallen leidt klantcontact n.a.v. ontbrekende informatie 

tot het mislopen van een aankoop. Hier ligt potentieel om de omzet te verhogen en de kosten te 

verlagen. Aankopen mislopen door een gebrek aan informatie is iets wat oplosbaar is. Probeer dit 

slim in de keten op te lossen door die informatiebehoefte te laten invullen door de leverancier. 

Gebruik van ETIM classificatie kan hierbij helpen. In klassen wordt vastgelegd wat de 

informatiebehoefte is, die dan gestructureerd en geautomatiseerd kan worden verspreid over de 

afnemers.  Stel dat we uitgaan van een gemiddelde tijdsbesteding aan misgelopen verkopen van een 

kwartier tegen een tarief van  50 euro per uur per werknemer voor administratie- en communicatie 

uren omtrent de misgelopen aankoop, en tel daarbij op de omzetderving. Vermenigvuldig dit maal 

het aantal gevallen en dan kunt u een indicatie  krijgen van de winst die u kunt behalen als u uw 

productdata-informatievoorziening verbetert. Daarnaast komen klanten niet snel terug na een 

negatieve ervaring. Samen met uw leveranciers en afnemers geautomatiseerde 

gegevensuitwisselingen tot stand brengen met behulp van ETIM classificatie en DICO-

uitwisselformaten kan hier voor een ommekeer zorgen. 
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Binnen uw bedrijf wordt meer dan 80 uur per week besteed aan het helpen van klanten die 

niet de juiste (informatie over) producten kunnen vinden. U gebruikt en/of ontvangt te weinig 

informatie/ kenmerken van uw leverancier. Klanten hebben extra informatie nodig om de 

aankoopbeslissing te kunnen nemen. Uw medewerkers moeten extra informatie opzoeken en 

toevoegen. Stel dat we uitgaan van 50 euro per uur per werknemer, is dit al een behoorlijke 

kostenpost.  Een gebrek aan productinformatie op uw website lijdt tot vragen van uw afnemers. 

Tenminste.. Als ze niet al zijn afgehaakt dan. Uw medewerkers zijn onnodig veel tijd kwijt aan het 

achterhalen van die informatie. Dit is een zaak van hoge prioriteit als u heel veel tijd kwijt bent. Er 

valt hier enorm veel winst te behalen door de afnemer te vragen zijn datakwaliteit op orde te 

brengen. Het introduceren van een ETIM classificatiemodel kan hieraan bijdragen. Mogelijk moeten 

ETIM klasses worden uitgebreid met ontbrekende kenmerken.  

Tot slot 
Wij hebben aan de hand van uw antwoorden een aantal inzichten hopen te verschaffen. 

Belangrijkste conclusie is dat door branchebreed met digitalisering en geautomatiseerde 

gegevensverwerking op basis van ETIM classificatie en DICO bestandsformaten bijzonder veel winst 

te behalen is in datakwaliteit en tijdwinst, waardoor u meer tijd kunt besteden aan:  

Het verder brengen van e-commerce 
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Uw stappenplan  
(NB: in dit voorbeeld nemen we het meest uitgebreide plan, waarbij we normaliter weghalen wat 

niet van toepassing is.) 

1) PROJECT:  

Creëer een project 
a. Bepaal projectdoel en omschrijving 
b. Bepaal de business case (kosten / baten… ) 
c. Bepaal projectleider, stuurgroep, projectgroep 
d. Opzet projectadministratie 
e. Bepaal in welke ETIM commissie/werkgroep deelname gewenst is 
f. Indien nog niet geregeld: lidmaatschap ETIM st. Ketenstandaard  
g. Indien nog niet geregeld: login voor Classification Management Tool (leden login 

geeft toegang tot extra tools) 
 

2) ARCHITECTUUR:  

Bepaal de software-architectuur 
a. Via welk PIM systeem? 
b. Welke data haar je waar vandaan? 
c. Ga je data synchroniseren vanuit ERP naar PIM of andersom? 
d. Werk je vanuit de cloud, of via on-premise systemen 
e. Via welk bericht ga je productdata importeren en exporteren? DICO of BMECat of 

allebei? 
f. Aanleg media – repository : beeldmateriaal en documenten in PDF vorm 

 

3) ETIM VERSIEBEHEER:  

Bepaal via welke versiebeheersysteem van ETIM je gaat classificeren (ETIM 8.0 of Dynamisch) 
a. Aanrader: gebruik dynamisch! 
b. Overleg met de PIM leverancier hoe ETIM in het PIM systeem kan worden beheerd / 

geïntegreerd. 
 

4) ORGANISATIE EN PROCEDURES:  

Verankering PIM als discipline in de organisatie 
a. Bepaal functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
b. Opzet projectadministratie rondom wijziging, uitbreiding en verwijdering van data. 
c. Strategie om Productkwaliteit en ETIM mee te nemen in leveranciers-gesprekken. 

 

5) HANDELSINFORMATIE:  

Opbouw PIM systeem met eigen handelsinformatie 
a. Verzamel alle artikelnrs uit je ERP 
b. Artikelidentificatie: bestelnummer / barcode (GTIN / EAN) en omschrijving  
c. Bestelinformatie:  o.a. minimum afname, kortingsgroep 
d. Prijsinformatie: o.a. brutoprijs, omrekenfactor, prijseenheid, prijsinformatie met 

ingangsdatum in de toekomst 
e. Logistieke informatie: o.a. bruto verpakkingsafmetingen en gewicht 
f. Artikel/productverwijzing: GTIN en/of GLN + productcode  
g. commerciële informatie: deeplinks naar detailpagina op online-catalogus 
h. Importeer in je PIM systeem (als je dit nog niet hebt gedaan) 
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6) PRODUCTINFORMATIE:  

Opbouw systeem met productinformatie 
a. Neem contact op met uw leveranciers over het aanleveren van ETIM geclassificeerde 

productdata, aangeleverd via de DICO standaardberichten voor product- en 
artikelinformatie. 

b. Importeer en valideer de data. Beoordeel de data per leverancier. 
c. Spreek een vaste frequentie van dataleveranties af per leverancier. 
d. Neem de dataleveringen mee in de evaluatiegesprekken en contractbesprekingen 

met de leveranciers. 
e. Bespreek met uw afnemers de mogelijkheid om hun ERP systemen (inkoopartikelen) 

te actualiseren op basis van uw DICO productdatabestand. 
 

7) COMMUNICATIE:  

Importeren / Exporteren  / Valideren (deze stap kan beginnen vanaf stap 5) 
a. Importeren / Exporteren bestand 
b. Valideren op XML definitie 
c. Valideren op inhoud 
d. Testen bij ontvanger 

 

8) DOORONTWIKKELING CLASSIFICATIE:  
Ontbrekende klassen en kenmerken aanvragen  

a. Als groothandel hoort u deze aanvragen door uw fabrikant te laten indienen. Zij 
kennen de producten en de daarbij horende normen en reguleringen als geen ander. 
U kunt uw leveranciers met Ketenstandaard contact op laten nemen. 
Ketenstandaard vormt hiertoe classificatiecommissies en werkgroepen die bestaan 
uit meerdere bedrijven van gelijke strekking. Zo zorgen wij ervoor dat de standaard 
breed gedragen wordt. 
 

9) DATAKWALITEIT:  

Vastleggen datakwaliteitsdefinities in een branche-breed convenant. (parallel proces ter 
begeleiding stap 1-6) 

a. Tijdgebonden verwachtingen en afspraken t.o.v. stappenplan. 
b. Data-inhoudelijke afspraken: naam-conventies, bestandseigenschappen, 

vullingsgraad, prioriteiten t.a.v. vulling van velden. (Dit kan een vervolg/uitbreiding 
worden op het huidige convenant. Kijk hier ook naar initiatieven zoals de European 
Master Data Guidelines. 

 
 


