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Roadmap werken met data
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Onbewust
||formatie speelt geen rol in de organisatie en wordt niet 

gebruikt. Intuïtie en onderbuik gevoel zijn leidend.

Voorspellend
Informatie wordt uit interne en externe (ongestructureerde^ 

databronnen verzameld en geanalyseerd. Op basis van 
analyses worden voorspellende modellen gebruikt.Q

Z
LU 
id
2
H
D oe
O o> Voorschrijvend

Informatie is leidend bij beslissingen. Op basis van 
automatische analyses van interne en externe bronnen 

wordt een optimaal scenario gekozen.
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Verklarend
interne en externe informatie wordt gestructureerd S 

verzameld en geanalyseerd, informatie heeft een sturendé |
rol. < I
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Beschrijvend
Interne informatie wordt gestructureerd verzameld in de 
eigen organisatie, informatie geeft antwoord op wat het 2 

probleem is. 1
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Focus op Sturen met Data

In deze roadmap worden de ontwikkelingen met betrekking tot sturen met data voor de 
gemeente Huizen op een rij gezet. Daarbij wordt ingegaan op (1) het gebruik van data en de 
wetgeving daarbij; (2) werken met data en (sturings)informatie; en (3) monitoring en 
dashboarding.

\



1. Inleiding

1.1 Aanleiding
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Het cluster Bedrijfsvoering van de gemeente Huizen is altijd in ontwikkeling. Het cluster heeft de 
visie om datagedreven sturing toe te passen.

De informatiesamenleving verandert snel. Dit vraagt ook om veranderingen bij gemeenten. Het 
aantal registraties neemt toe, er komen meer systemen om data in op te slaan en werken zonder 
data te gebruiken is niet meer van deze tijd. Onder data verstaan we alle gegevens in en rond de 
organisatie die een weergeven zijn van feiten’. Uit data kan informatie opgehaald worden om te 
sturen binnen de organisatie. De vraag is alleen: hoe maakt je van data (sturings)informatie? En 
hoe werkje met deze (sturings)informatie?

In de Digitale Roadmap heeft de gemeente Huizen de digitale ontwikkelingen op een rij gezet. Er 
wordt ingegaan op de (1) communicatie en identificatie van inwoners; (2) communicatie tussen 
overheden en aanbieder en (3) interne bedrijfsvoering’. Deze notitie sluit aan op de Digitale 
Roadmap en stippelt een nieuw pad uit binnen de drie ontwikkelen die hierin beschreven zijn.

De focus in deze roadmap ligt op Sturen met Data. Er wordt ingegaan op (1) het gebruik van data 
en de wetgeving daarbij; (2) werken met data en (sturings)informatie; en (3) monitoring en 
dashboarding.

Na de overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugd en werken en inkomen naar 
gemeenten, ligt de uitdaging binnen het sociaal domein nu in het organiseren van een 
toekomstbestendige keten. Deze transformatie betekent ook meer behoefte aan inzicht in de 
effectiviteit van het ingezette beleid. Wat werkt wel en wat werkt niet? Technologische 
ontwikkelingen bieden veel nieuwe mogelijkheden om de informatievoorziening binnen 
gemeenten te verbeteren’. De transformatie in het sociaal domein brengt de datagedreven 
gemeente dichterbij. Een datagedreven gemeente maakt goed gebruik van beschikbare data om 
beleidskeuzes te onderbouwen, om de effecten te volgen en om dat ook doelmatig te doen. In 
deze roadmap worden deze ontwikkelen beschreven met de impact die dit heeft voor de 
gemeente Huizen. Hierbij worden concrete actiepunten en beslispunten toegelicht.

Gemeenten willen grip krijgen en houden. Op alle niveaus van de gemeente: van de 
gemeenteraadsleden tot aan de professionals aan de keukentafel. En niet alleen op alle niveaus, 
maar ook nog eens vanuit diverse invalshoeken: kwaliteitsmanagement, financiële administraties, 
inkoop, informatievoorziening, privacy en ga zo maar door. Daarnaast is er een toenemende 
behoefte aan (sturings)informatie. Gemeenten willen meer zicht hebben op de ontwikkelingen. 
Met behulp van data krijg je bijvoorbeeld meer inzicht in multiproblematiek. Hoeveel inwoners 
zijn er die schulden hebben en zorg nodig hebben? Ook kun je de gevolgen van de invoering van 
het abonnementstarief monitoren met behulp van data. Zien we het aantal inwoners met een 
huishoudelijk hulp voorziening toenemen na de invoering van het abonnementstarief? En is dit 
de koppelen aan de demografie van een wijk? Bijvoorbeeld omdat er veel ouderen in een wijk 
wonen. Gemeenten staan dagelijks in contact met haar inwoners en ondernemers en kennen de

' https://mxi.nl/sectoren/overheid/lokale-overheid/transformatie-sociaal-domein
Digitale Roadmap Sociaal Domein gemeente Huizen: Bedrijfsvoering Maatschappelijke Zaken. 
https://www.ictinformatiecentrum.nl/data-management/wat-is-data-management



1.2 Visie, doelstelling en strategie

Digitale Roadmap Sociaal Domein gemeente Huizen: Bedrijfsvoering Maatschappelijke Zaken.
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leefwereld in wijken en buurten. Nieuwe technologieën kunnen ingezet worden om vraagstukken 
als schuldhulpverlening en multiproblematiek aan te pakken.

Op de lange termijn wil het cluster bedrijfsvoering een dynamisch dashboard bouwen. Met dit 
dashboard kan de gemeente Huizen continue voorzien worden van de meest actuele cijfers van 
het Sociaal Domein. Dit dashboard is door middel van een datawarehouse aangesloten op de 
verschillende applicaties.

Zoals eerder genoemd, heeft het cluster Bedrijfsvoering de visie om datagedreven sturing toe te 
passen binnen de gemeente Huizen. Om de transformatie in het Sociaal Domein goed te laten 
verlopen is het nodig om als organisatie meer datagedreven te gaan werken om zo datagedreven 
te kunnen gaan sturen. Het cluster heeft als doel om datastromen kwalitatief te waarborgen.

In de landelijke digitale agenda 2020 is het verbeteren van stuurinformatie voor gemeentes 
opgenomen. Deze heeft als doel slim gebruik te maken van informatie voor beleidsinterventies 
te stimuleren. Dit leidt tot het versterken van de horizontale verantwoording van College van 
B&W aan de gemeenteraad, waardoor deze wordt gestimuleerd en geactiveerd, en de inzet van 
informatie als (bestuurlijk) leerinstrument. In de ideale situatie kan de beschikbare interne en 
externe data centraal verzameld worden middels koppelingen met de applicaties. Op die manier 
kan de data gebruikt worden voor bijvoorbeeld datagedreven beleidsopstelling, interne 
procesoptimalisatie of kwaliteitscontroles.

Binnen de interne bedrijfsvoering van de gemeente Huizen zijn er drie ontwikkelingen. Ten eerste 
wordt de bedrijfsvoering in verdere mate gedigitaliseerd. Ten tweede leidt deze digitalisering tot 
meer data, wat meer mogelijkheden voor het gebruik van stuuringsinformatie voortbrengt. Ten 
derde biedt de overheid met onder andere NL Digibeter ruimte voor het verkennen van 
technologische innovatie. De nieuwe applicaties en processen moeten onderhouden worden, dit 
vraagt om de inrichting van een beheersorganisaties

Om de bovenstaande situatie te bereiken, heeft het cluster Bedrijfsvoering een aantal 
strategische doelstellingen geformuleerd. Op de korte termijn wil het cluster Bedrijfsvoering 
ervoor zorgen dat gegevens op een juiste en efficiënte manier beschikbaar worden gesteld, 
verwerkt en gebruikt. Ook moeten de gegevens worden uitgewisseld ter ondersteuning van de 
bedrijfsvoering en als bijdrage aan de verwezenlijking van de organisatiedoelen. De 
randvoorwaarden voor het werken met data moeten op orde zijn. Het cluster kan zo ad hoe 
vragen goed in behandeling genomen worden.

Om dit overzicht van data te kunnen creëren is het noodzakelijk voor de gemeente Huizen om te 
investeren in een overzicht van de aanwezige data en een applicatie waarmee deze data 
ontsloten kan worden. Hiervoor moeten relevante databronnen gedefinieerd worden en de 
betrouwbaarheid van deze data gemonitord worden. Daarnaast moet er een datawarehouse en 
een analyseplatform worden ontwikkeld die gekoppeld kan worden aan het bestaande netwerk''.



Figuur 1. Stroommodel visie, doel en strategie

Visie z

• Datastromen kwalitatief waarborgen

z

Strategie z

1.3 Leeswijzer
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• Datagedreven sturing toepassen bij de gemeente Huizen

De Roadmap Sturen met Data heeft verschillende doelen. Het eerste doel is om meer inzicht te 
krijgen in het begrip "data" en hoe je van data informatie maakt. Vervolgens zoomen we in op 
hoe je binnen je organisatie met data kunt werken. Begrippen als informatiegestuurd werken, 
datagedreven werken en datagedreven sturing en controles passeren de revue. Tot slot gaan we 
in op hoe je data inzichtelijk kunt maken binnen de organisatie door middel van monitoring en 
dashboarding. Met deze roadmap beoogt het cluster Bedrijfsvoering een beeld te schetsen van 
de ideale datagedreven gemeente en de randvoorwaarden te schetsen die nodig zijn om hier te 
komen.

•Korte termijn: randvoorwaarden werken met data op 
orde

•Lange termijn: dynamisch dashboard Sociaal Domein



2. Data

2.1 Gesloten data

2.2 Open data

2.3 Kwaliteit, beschikbaarheid en hergebruik

5 https://vnB.nl/raadgevers/informatiesamenlevine/open-(Jata
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Door de registraties en processen nauw te monitoren wordt de datakwaliteit gewaarborgd. 
Daarnaast draagt een gedegen visualisatie van de data bij aan een goede beschikbaarheid en 
werkbaarheid van de data. Hier komen we in hoofdstuk 4 op terug.

Gesloten data is informatie die alleen toegankelijk is voor mensen die daarvoor toestemming 
hebben gekregen. Gesloten data bevat vaak gevoelige data zoals persoonsgegevens, financiën en 
zorggegevens. Gevoelige data kan daarom niet met iedereen gedeeld worden, zijn vaak niet voor 
iedereen toegankelijk, vandaar dat deze data vaak gesloten data is.

Wat is data nu eigenlijk? Data is te definiëren als alle soorten gegevens in en rond de organisatie 
die een weergave zijn van feiten. Zorgindicaties, klantgegevens, begrotingen, het is allemaal data. 
Er is een onderscheid te maken tussen gesloten en open data.

Gemeenten zijn verplicht om in te gaan op verzoeken van burgers, bedrijven en 
onderzoeksinstellingen om informatie beschikbaar te maken, zodanig dat die kan worden 
hergebruikt. Dit staat vastgelegd in de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)^ Gemeenten

De kwaliteit van data is sterk afhankelijk van de registratie in de systemen wordt gezet. Goede 
registraties en processen maken dat de kwaliteit van de data verbeterd. Ook is de manier waarop 
de data geregistreerd wordt van belang. De beschikbaarheid van de data is afhankelijk van de 
wijze waarop de data uit de systemen wordt ontsloten. Nog belangrijker is: hoe gemakkelijk kan 
de data uit de systemen ontsloten worden? En hoe wordt de data gevisualiseerd? Mag de data 
hergebruikt worden?

De hoeveelheid data in en rond de bedrijfsvoering neemt toe. En daarmee ook de behoefte daar 
op een effectieve en efficiënte manier gebruik van te maken. Hoe beter een organisatie in staat 
is om data om een gedegen manier te gebruiken, des te groter zijn de voordelen die ermee 
behaald kunnen worden. Het resultaat vertaalt zich onder andere in meer grip op de kosten, 
geoptimaliseerde processen en meer inzicht in de systemen.

Open data is data die vrij gebruikt kan worden, hergebruikt kan worden en opnieuw verspreid 
kan worden door iedereen. Het is openbare data die door iedereen op elk moment geraadpleegd 
kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de data die beschikbaar is via het CBS, 
Waarstaatjegemeente.nl, VEKTIS etc. Gemeenten kunnen via de gemeentelijke website actief 
open data aanbieden. Daarmee zijn de inwoners, bedrijven en onderzoeksinstellingen 
geïnformeerd. Het is belangrijk dat data goed vindbaar is, gelijk is qua vorm en inhoud en een 
groot volume heeft. Een gestandaardiseerd format is aan te raden, dit maakt datasets betere uit 
te wisselen, zowel binnen de gemeente als met externen.



2.4 Veranderingen in de wet
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zijn bijvoorbeeld ook verplicht om algemene regels en besluiten elektronisch bekend te maken 
en in geconsolideerde vorm beschikbaar te stellen.

De Wet Openbaarheid Overheidsgegevens (Woo) beoogt de transparantie en verantwoording 
van overheden te bevorderen. De Wet verplicht overheden zo veel als mogelijk informatie in een 
vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren. Een direct gevolg van deze wet is 
dat het voor overheden mogelijk moet zijn om hun data gemakkelijk te ontsluiten en aan haar 
inwoners te tonen. Het idee is, dat je als inwoner inlogt op de site en dan precies ziet in welke 
systemen je bekend bent bij de gemeente. Inwoners en bedrijven moeten volgende overheid 
autonomie hebben over de gegevens. Bedrijfsvoering streeft naar een actieve verantwoording 
van deze gegevens door inwoners op het Digitaal Sociaal Plein een overzicht te bieden van de 
gegevens die in het bezit zijn bij de gemeente Huizen®. Hiervoor moet er een koppeling komen 
tussen het Digitaal Sociaal Plein, iSamenleving en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). 
Bedrijfsvoering wil toegroeien naar een weergave van de interne data zoals op CBS Staline. Een 
goede beveiliging ligt aan de basis van alle communicatie van de gemeente Huizen. Zeker bij het 
communiceren met of over inwoners staat veiligheid voorop. Daarom worden alle nieuwe 
applicaties getoetst aan de hoogste veiligheidsnormen. De functionaris gegevensbescherming is 
verantwoordelijk voor de bescherming van privacy van persoonsgegevens binnen de gemeente 
Huizen.



3. Werken met data

3.1 Waarom wil je werken met data?

3.1.1 Van data naar informatie

Figuur 2. De kennispiramide

S

Digitale Roadmap Sociaal Domein gemeente Huizen: Bedrijfsvoering Maatschappelijke Zaken.

9

Het beheren en ontsluiten van data is een ding, maar hoe maak je van deze data informatie? De 
kennispiramide laat op een heldere manier zien welke stappen nodig zijn om van data, zinvolle 
informatie te maken.

Onder aan de piramide staat de data. Dit zijn ruwe cijfers zonder duiding. Bijvoorbeeld: in 2018 
waren er 2.000 cliënten binnen de WMO. Door duiding te geven aan de data, maak je van data 
informatie. Je beschrijft wat de betekenis van de data is. Bijvoorbeeld: het aantal WMO cliënten 
in 2019 is hoger dan in 2018. Het volgende niveau van de piramide is kennis. Op dit niveau geef 
je context aan de informatie die je uit de data gehaald hebt. Bijvoorbeeld: door het toenemende 
aantal cliënten zullen de zorgkosten toenemen. Aan de top van de piramide staat de wijsheid, dit 
is het niveau waarop je het informatie en kennis die je hebt opgedaan uit de data gaat toepassen. 
Bijvoorbeeld: om de zorgkosten te drukken moeten we secuurder kijken naar de zorgvraag van 
de WMO cliënten, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben en er geen onnodige kosten 
worden gemaakt.

In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende manieren waarop je als organisatie met data kunt 
werken. Hoe maak je van data informatie? Wat is er nodig om binnen de organisatie met data te 
werken? Op welke manieren kun je werken met data?

Werken met data maakt het mogelijk om sneller en gemakkelijker inzicht te krijgen in de stand 
van zaken binnen de organisatie. Problemen worden snel in kaart gebracht en opgelost. Het 
maakt dat je grip hebt op wat er gebeurd in de organisatie. Werken met data draagt bovendien 
ook bij aan een efficiënte organisatie. Nieuwe technologieën en mogelijkheden zoals 
datagedreven werken, monitoring en dashboarding kunnen helpen om de dienstverlening van en 
door de overheid te verbeteren^.

• Betekenis: Het oentKXf is een snA 
hoger dan de prognose

* COntGXtz er ontstaan wachtrijen en de 
öantbefofte staat onder druk..

k

• TOSgGp9St; OmdeklantSïetcrfteweeropderttMikrijfen 
dienen we 3 agents extra op teiefonie te zetten, hierdoor heb A 
wat tekorten op emaif. maar de verwachting is dat er morgen 
voldoende ruimte bestaat om deze verforen em»! uren weer in 
le halen zonder daxttit rte backup si te veel öemvfoedt
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3.1.2 Van informatie naar sturingsinformatie

3.2 Werken met data: wat wil je weten?

3.3 Werken met data: hoe doe je dat?
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Werken met data gaat uit van het steeds weer doorlopen van vier verschillende stappen: (1) 
vraagstuk, (2) verzamelen, (3) valideren, (4) visualiseren (zie ook figuur 2).

Door data te vertalen naar informatie, heb je nog geen sturingsinformatie. Met sturingsinformatie 
kunnen afdelingshoofden en managers sturen op de uitkomsten van de data. Om te kunnen 
sturen zijn normen nodig. Deze kunnen opgesteld worden door bijvoorbeeld KPI's te formuleren. 
KPI's (Kritieke Prestatie Indicatoren) zijn variabelen om de prestaties en processen binnen een 
organisatie te meten®. Bijvoorbeeld: de caseload van de Jeugd consulenten is maximaal 200 
casussen. Als uit de data blijkt dat sommige consulenten meer dan 200 casussen hebben, moet 
er actie ondernomen worden.

Voor de gemeente Huizen is het werken met sturingsinformatie nieuw. Om te gaan werken met 
stuuringsinformatie is er gestructureerde, betrouwbare, kwantitatieve data noodzakelijk. Dit 
betekent dat er geïnvesteerd moet worden in gestandaardiseerde data en mogelijkheden om 
deze data boven te halen in de verschillende applicaties. Bedrijfsvoering adviseert om dit via 
Monitoring en Dashboarding te doen. Hier komen wij in hoofdstuk 4 op terug.

Het begint allemaal met het vraagstuk, oftewel de informatiebehoefte. Welke vraag wil je 
medewerkers beantwoord zien door middel van data? En waarom wil de medewerker dit weten? 
Daarbij is het van belang om de data te identificeren die nodig is om aan de informatiebehoefte 
te voldoen.

Laten we bij het begin beginnen. Werken met data is een opgave die vraagt om een 
cultuurverandering binnen de organisatie. In plaats van uit te gaan van een onderbuikgevoel, ga 
je uitgaan van feiten. Werken met data begint daarom heel simpel met de vraag: wat wil je 
weten? Oftewel, wat is je informatiebehoefte? Een informatiebehoefte kan heel simpel zijn, 
zoals: hoeveel inwoners met een WMO voorziening heb ik binnen mijn gemeente? Een 
informatiebehoefte vraag ook om aanscherping. Over welk jaar wil je weten hoeveel inwoners 
een WMO voorziening hadden? Gaat het om het aantal voorzieningen op een bepaald moment 
in de tijd (standcijfer) of om alle inwoners die in een bepaald jaar zorg een WMO voorziening 
hadden?

* https://www.marketinetermen.nl/begrip/kev-performance-indicator
https://managementmodellensite.nI/doelen-smart-formuleren-uitgebreide-toelichting/#.XbGVpPUzaUk

Een medewerker die datagedreven is, is zich bewust van deze vragen. Door vragen te blijven 
stellen en de informatiebehoefte aan te blijven scherpen, formulier je uiteindelijk een goed 
meetbare informatiebehoefte. Het is aan te raden om de informatiebehoefte SMART te 
formuleren. Dat betekent dat de informatiebehoefte Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 
en Tijdsgebonden is®.



Figuur 3. Het proces van werken met data

3.4 Werken met data: manier van werken

3.4.1 Informatie gestuurd werken

3.4.2 Datagedreven werken
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Verzamelen

ValiderenVraagstBi

Visualiseren

Vervolgens wordt de geïdentificeerde data verzamelt. De bron van de data wordt verkent en er 
wordt bekeken of de data inderdaad antwoord kan geven op de informatiebehoefte. De data 
wordt uit de juiste bron ontsloten.

Informatiegestuurd werken houdt in dat organisaties data inzetten om de primaire processen van 
de business beter en effectiever te laten verlopen. Het is een vorm van Business Intelligence 
waarbij er op basis van data weloverwogen besluiten en beleid kunnen worden gemaakt. Deze 
besluiten en beleid kunnen de dienstverlening en bedrijfsvoering van de organisatie substantieel 
verbeteren.

Informatiegestuurd werken is een uitvoering van Business Intelligence (BI). Dit is in brede zin een 
managementfilosofie en manier van werken binnen organisaties, en in ene in een 
informatiesysteem. BI kan ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering en dienstverlening van 
organisaties substantieel verbeteren. Door data beschikbaar te maken voor de organisatie en te 
analyseren, kan het beleid en de besluiten gebaseerd worden op actuele feiten en diepte analyses 
van datatrends en patronen. Een belangrijk onderdeel van informatiegestuurd werken is het 
opstellen van KPI's.

Datagedreven werken is het sturen op basis van onbewerkte feiten en data om een beweging op 
gang te krijgen. Het doel is om meer inzicht en kennis te verwerven en meer gefundeerde 
beslissingen te nemen. Het streven is om een datagedreven organisatie te realiseren waar

Met informatiegestuurd werken wordt de juiste informatie overzichtelijk en op de juiste plekken 
beschikbaar gesteld. Door middel van het opstellen van KPI's sluit de informatie aan op de 
doelstellingen en informatiebehoefte van de organisatie.

Informatiegestuurd en datagedreven werken zijn vaak gehoorde begrippen als het gaat om 
werken met data. In eerste instantie lijken ze hetzelfde, maar er zijn verschillen.

De volgende stap is om de kwaliteit van de verkregen 
data te toetsen door te kijken naar de volledigheid en 
correctheid. Met deze data kan de 
informatiebehoefte geanalyseerd worden. De data 
kan gevisualiseerd worden in bijvoorbeeld een 
rapportage of een dashboard. De juiste verbanden 
wordt gelegd en de data wordt begrijpelijk gemaakt 
voor de gebruiker. Tot slot worden de uitkomsten van 
de analyse besproken met de gebruiker. Er wordt 
feedback gegeven op de informatiebehoefte en 
indien nodig wordt de analyse aangescherpt of 
aangepast.

I



3.4.3 Verschillen

3.4.4 Verschillende niveaus

Figuur 4. Sturingsniveaus binnen de organisatie

Rapportieren Kaders

Rapporteren
Kaders

3.4.5 Van klassieke overheidsorganisatie naar Smart Government
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Binnen datagedreven en informatiegestuurd werken zijn verschillende niveaus te benoemen. De 
niveaus zijn afhankelijk van het niveau waarop medewerkers binnen een organisatie (met data) 
werken (zie figuur 3).

Data is pas nuttig gebruikt als het mensen helpt om meer inzicht te krijgen en iets te verbeteren. 
Inzichten kunnen mensen helpen productiever te worden en discussies te voeren op basis van 
data. Een data gedreven manier van werken zal, onder andere, op het volgende impact hebben:

Het strategische niveau is het niveau van de bestuurders en managers van de organisatie. Zij 
geven kaders aan het tactische niveau voor de uit te voeren taken. Het tactische niveau is het 
midden management, de schakel tussen het strategische en operationele niveau. Het tactische 
niveau rapporteert aan het strategische niveau en geeft kaders aan het operationele niveau. De 
uitvoering van de gemeente valt onder het operationele niveau.

Informatiegestuurd werken gaat uit van KPI's en ingehamerde principes en speerpunten. 
Datagedreven werken gaat juist uit van ruwe, onbewerkte data en maximale vrijheid. 
Informatiegestuurd werken leidt tot meer beheersing van wat er al is, terwijl datagedreven 
werken leidt tot meer creativiteit en innovatieve oplossingen.

In het kader van werken met data zal het operationele niveau uitvoering geven aan de 
informatiebehoefte van het tactisch een strategische niveau. Zij rapporteren de uitkomsten van 
de data analyses in rapportages en dashboards.

• Transparantie en verantwoording. Data krijgt een centrale rol in sturing. Data kan gedeeld 
worden en bevordert de transparantie van de organisatie;

• Burgerinitiatieven en betrokkenheid. Op basis van de opengestelde data kunnen 
burgerinitiatieven groeien. Inwoners hebben beter toegang tot de data, waardoor zij 
meer inzicht krijgen in de stand van zaken binnen de gemeente.

iedereen op basis van data rationele beslissingen neemt en niet meer op basis van 
onderbuikgevoel of meningen.

Tactisch niveau:iiuichten

Strategisch niveau: richten



Figuur 5. Overgang van Klassieke Overheidsorganisatie naar Smart Government

3.5 Randvoorwaarden werken met data

1. Inzicht in de processen en systemen.

2. Datakwaliteit en informatiemanagement
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mart Government

Om goed te kunnen werken met data is het noodzakelijk dat de gemeente voldoet aan een aantal 
randvoorwaarden.

Om goed met data te kunnen werken is het noodzakelijk dat de datakwaliteit op orde is. De 
gemeente Huizen moet inzicht hebben in over welke data ze beschikt en wat de kwaliteit is van 
de data. Zijn alle gegevens beschikbaar? Zijn alle velden gevuld? Wat gaat er fout in het proces 
waardoor de velden niet volledig gevuld zijn? Daarnaast moet er één omgeving zijn waarin alle 
data wordt opgeslagen en gekoppeld, bijvoorbeeld in een datawarehouse.

De toekomstige, datagedreven, gemeentelijke organisatie vergt flexibiliteit, reactiesnelheid en de 
mogelijkheid om te differentiëren en maatwerk te leveren. Door data beschikbaar te stellen, 
kunnen co-creatie door partners en inwoners een integraal onderdeel worden van de organisatie. 
Het optimaliseren van bestaande processen is onvoldoende om dit te realiseren. Steeds meer 
publieke managers en bestuurders realiseren zich dat de uitdagingen vragen om een herbezinning 
op de bestaande organisatie en werkwijze: de overgang van de Klassieke Overheidsorganisatie 
naar een Smart Government (zie figuur 5).

Om te werken met data is het belangrijk dat de gemeente Huizen zicht heeft op de interne 
processen. Hoe komt de data tot stand? In welke systemen is de data opgesloten?

Getrapte verwal© oommunicab© tussen vefscwiends lagen « Horizontale infermatie-uitwisfietng tussen protes&onals en tjsssn 
de organisatie; veel honzontate overlegvormen en ‘project- en professonais en Destuuroers; ‘Higrty aligned loosely axpled’. 
vergadertoerisme’.
Partners primair selecteren op pr^, txjrgers ate afnemers Partners en burgers voegen sssentnele waarde toe (citizen 
mogen meepraten en feedback geven Ze staart buiten’ de generated content) zift een onderdeel van het pnmair proces 
Organisatie
Sysieemprikkels als dover om doelen te beraten; fiexïisie intnr»eks nxstwatie ais dnver naar sxcsllemi© sturen op waarden 
betomng, gedetailleerde jaarpl^nen. Medewerkers he^ien bij verbinden op ambibee (mogel^dieden en va»digfisden) 
personele ontwikkeling. Profeeaonale zélf ver»Ttwoord0|k voor ontwMrrtig
Informatietechnologi© ondersteunend aan bestaande manier Informatietecnnologie gebruiten om te mnoveren in het pnmair 
van werken (mail procesmanagement) proces, effioenter en sneller intern samen re werken en op nreuw

manier met partners en inwoners te werken nepraak gede^de 
verantwoofdel^kneid en sucrreesen delen

Data gebruiken bij beleidevorming, monrtonrg en Bosdikbars interne en axteme data gebruiken om dynarreson 
verantwoording Voor net management en beebuur {'planning doelen te defnieren eteede rneer te gaat voorspelen en 
en controiy Veel besiurtrortning op basis van beeidsn en adviseren Data pnmair voor professionals jen beetuur, partners 
meningen overmange beieidsposzie en burger  ̂om keuzes te maken
Lang oycliscn denken doen en leren, in cyck vat t-2 jaar of Korte,0*8011 doen, meten en leren, conwiu doen en lerai ‘fai 
zelfs langer NadrJr op formeel groots evalueren Plannen fast, fail ofteap' Een heldere vee hebben en doen ^een tacweh 
maken op sfrategiscfi, tactiecb en operationeel niveau rweau)
Saf van 22% procent die lipmanagers ‘osntrcjieö' en overtiigt Nadruk op iwtovatie en leren rt het priTw prooee. Beperk» set 
van irvtovatie.Veel lo^he regete op tenem v«i HR, fiftanciSn, met afspraken hoe de organieaöB wenst te werken Staf wan 99ó, 
Jundtsch



3. Privacy, ethiek en juridische vraagstukken

4. Informatiebehoefte geformuleerd

3.6 Het proces var) datagedreven werken

Figuur 5. Het proces van datagedreven werken

Regie op dat uit de stad, een handreiking voor gemeenten: VNG Realisatie (2019).
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1: Behoefte 3: Opslaan 4: Ontsluiten2: Bron

5; Analyseren 7; Handelen 8: Terugkoppeling6; Rapporteren

Werken met data betekend eigenlijk dat je je informatiebehoefte in kaart hebt gebracht en 
duidelijk geformuleerd hebt. Zonder informatie behoefte weet je ook niet welke data je moet 
analyseren.

Bij stap 1 wordt de informatiebehoefte opgehaald. Dit gebeurd bij de eindgebruikers van de 
informatie, bijvoorbeeld beleid, financiën of het management. Stap 2 staat in het teken van het 
vaststellen van de bron van de data. Welke data is nodig om antwoord te kunnen geven op de 
informatiebehoefte uit stap 1? Bij stap 3 wordt nagegaan waar, met andere woorden in elke 
applicatie of welk systeem, de brondata is opgeslagen. Stap 4 staat in het teken van het ontsluiten 
van de data uit het desbetreffende systeem of applicatie. De data wordt geanalyseerd in stap 5 
en gerapporteerd in stap 6. Rapporteren van de data-analyse kan op verschillende manieren: in 
rapportages, presentaties of in dashboards. Het cluster Bedrijfsvoering wil monitoring en 
dashboarding gaan inzetten om de informatiebehoefte te presenteren. Bij stap 7 wordt er 
gehandeld naar aanleiding van de rapportage. Als de manier van rapporteren bijvoorbeeld een 
dashboard is, dan is het noodzakelijk om dit dashboard goed in te organisatie te implementeren.

Zoals we al eerder benoemd hebben bevat data ook vaak gevoelige informatie, bijvoorbeeld 
persoonsgegevens. Data over jeugd, WMO en Participatiewet bevat de gegevens over de 
voorzieningen dan wel uitkeringen van de inwoners. Ook de BSN's van de inwoners. Dit is 
gevoelige informatie die niet zomaar gedeeld mag worden. Het daarom zaak om hier afspraken 
over te maken en dit vast te leggen. Dit kan in samenspraak met een privacy adviseur. Het is 
belangrijk om als gemeente open en transparant te zijn over het gebruik van data^°.

Figuur 5 geeft het proces van datagedreven werken schematisch weer. Belangrijk om te 
vermelden is dat dit een continue proces is. De gemeente als ook de samenleving verandert 
continue. Wetten worden aangepast en nieuwe wetten worden ingevoerd. Het is belangrijk om 
als gemeente mee te bewegen met deze ontwikkelingen.
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Bijvoorbeeld door het bouwen van een datawarehouse. Het gebruik van monitoring en 
dashboarding als ook de implementatie hiervan in de organisatie komt in hoofdstuk 4 aan te orde. 
In stap 8 wordt de rapportage, het antwoord op de informatiebehoefte, teruggekoppeld aan de 
eindgebruiker. Geeft de rapportage antwoord op de informatiebehoefte? Naar aanleiding van 
deze terugkoppeling worden vervolgstappen geformuleerd. Bijvoorbeeld een verdiepende 
analyse, een verbredende analyse of een aanscherping van de informatiebehoefte.



4. Monitoring en dashboarding

4.1 iNzicht

4.2 Power-BI
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Het dashboard Sociaal Domein is dynamisch, dat wil zeggen dat de informatie in het dashboard 
dagelijks ververst wordt. Zo is het dashboard altijd gebaseerd op de meest actuele stand van

• Strategische informatie: zicht op financiën en trends/analyse op de lange termijn. Deze 
informatie wordt vaak gebruikt voor het college en de gemeenteraad;

• Tactische informatie: zicht op de doelen op korte termijn. Het geeft informatie op team
en wijkniveau waarmee je direct sturing kan geven;

• Operationele niveau: zicht op de dagelijkse activiteiten.

De gemeente Huizen heeft het dashboard Sociaal Domein ontwikkeld in Power-BI. Dit dashboard 
geeft informatie over de stand van zaken binnen de WMO, Jeugdwet en Participatiewet voor de 
HBEL-gemeenten. De Praatplaten, bestuursrapportage en tussentijdse rapportage dienden als 
voorbeeld voor het dashboard. De informatiebehoefte die wordt weergegeven in het dashboard, 
is de standaard informatiebehoefte van beleid, bedrijfsvoering, financiën en het management. 
We gaan hierbij uit het van 80-20-regel: 80% van de informatiebehoefte is terug te vinden in het 
standaard dashboard, 20% van de informatiebehoefte is ad-hoc. Deze ad-hoc behoeften zijn 
meestal eenmalig en daarom moeilijk te implementeren in een dashboard. Het is daarom 
efficiënter om deze informatiebehoefte los van het dashboard te behandelen.

De data uit het zaaksysteem iSamenleving is momenteel aangesloten op iNzicht. Dit maakt het 
mogelijk om bijvoorbeeld de caseloadoverzichten van de consulenten weer te geven voor de 
teamleiders en afdelingshoofden. Andere systemen zijn nog niet beschikbaar om aan iNzicht te 
koppelen.

Monitoring en dashboarding kan werken met data op een unieke manier ondersteunen. De 
bedrijfsvoeringsprocessen achter de data kunnen via een dashboard gemonitord worden. Zo 
weet je precies wat er speelt en waar op gestuurd moet worden. Ook kunnen de controles 
gestuurd worden op basis van data. Als uit de rapportages en dashboards blijkt dat processen niet 
goed worden ingericht of er zaken fout lopen, dan kan hier direct actie op worden ondernomen.

INzicht is een digitaal informatieplatform van Pinkroccade waar beleidsrelevante management- 
en stuurinformatie is op te roepen vanuit verschillende domeinen. De sturingsinformatie is 
ingericht op verschillende niveaus. Binnen de gemeente Huizen zijn verschillende posities die 
ieder een eigen informatiebehoefte hebben. De niveaus komen overeen met de sturingsniveaus 
binnen de organisatie (figuur 3).

Power-BI is een applicatie van Microsoft Office en biedt een oplossing voor analyses binnen een 
organisatie. Met het programma kun je visualisaties maken en inzichten delen binnen de gehele 
organisatie. Het unieke aan Power-BI is, is dat het te koppelen is aan verschillende 
gegevensbronnen. Bijvoorbeeld SAP, Excel, PowerPoint en CSV.

In de ideale situatie kan de beschikbare interne en externe data centraal verzameld worden 
middels koppelingen met de applicaties. Op die manier kan de data gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld datagestuurde beleidsvorming, interne procesoptimalisatie of kwaliteitscontroles.



4.3 Data warehouse

4.4 ETL

4.5 Borging van de datakwaliteit
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Het cluster Bedrijfsvoering wil de kwaliteit van de data graag borgen in Power-BI. Het is mogelijk 
om in Power-BI kwaliteitspagina's te maken. Hierin wordt de kwaliteit van de data beschreven. 
Hoeveel open velden zijn er? Ontbreken er gegevens? Dit geeft meteen handvatten om de 
datakwaliteit te verbeteren.

zaken. Door ook open data aan het Power-BI dashboard toe te voegen, kunnen demografische 
ontwikkelingen meegenomen worden in het dashboard. Het dashboard laat dan niet alleen de 
huidige stand van zaken binnen de gemeente zien, maar ook de landelijke trends en 
ontwikkelingen. Door dit in beeld te brengen kunnen betere prognoses voor de toekomst 
gemaakt worden.

ETL benoemt de processen die gebruikt worden om gegevens uit verschillende systemen te 
verenigen in een datawarehouse. ETL staat voor: (1) Extract, data uit een bron ophalen, (2) 
Transform, opgehaalde data omzetten en (3) Load, de data wegschrijven op een andere plaats. 
Het cluster wil ETL tooling gaan gebruiken om het datawarehouse op te bouwen.

Om het overzicht van de beschikbare interne en externe data centraal te verzamelen, adviseert 
bedrijfsvoering de gemeente Huizen om te investeren in een overzicht van de aanwezige data en 
een applicatie waarmee deze data ontsloten kan worden, hiervoor moeten relevante 
databronnen definieert worden en de betrouwbaarheid van deze data gemonitord worden, 
daarnaast moet er een datawarehouse worden ontwikkeld die gekoppeld wordt aan het 
bestaande netwerk.

Een datawarehouse (vaak afgekort als DWH) is een gegevensverzameling die zo is ingericht dat 
de informatiebehoefte in relatief korte tijd beantwoord kan worden, zonder dat hier veel 
handelingen aan te pas komen. Het is een soort database waarbij de data op een 
geautomatiseerde manier uit de bronsystemen onttrokken wordt.

Een datawarehouse maakt het mogelijk om de dashboards in Power-BI en iNzicht realtime in te 
richten. Dat betekent dat de data dagelijks uit de bronsystemen gehaald wordt en dat de data in 
de dashboards een actueel beeld geeft. Daarnaast kan open data (CBS, Vektis etc.) ook 
gemakkelijk aan het dashboard toegevoegd worden.



Bijlage 1.

Figuur 1. Tijdspad
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Inzicht in processen en systemen:

Bouw statisch dashboard:

Bouw datawarehouse:

Bouw realtime dashboard:
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Implementatie dashboard 
in de organisatie: Het cluster Bedrijfsvoering wil de dashboards 

implementeren in de organisatie. Dit doen we door 
gesprekken te voeren met de eindgebruikers en 
stakeholders. Om zo de dashboards aan te laten sluiten 
op hun informatiebehoefte.

We bekijken de verschillende processen van het cluster 
Bedrijfsvoering en in tussen welke systemen deze 
processen lopen.
In 2019 is een statisch dashboard Sociaal Domein in 
Power-BI gebouwd. Power-BI is een Business 
Intelligence Tool die het mogelijk maakt om grote 
hoeveelheden data uit verschillende bestandvormen en 
systemen samen te voegen en hier grafische weergaven 
van te maken.
Eind 2019 is er goedkeuring gekomen voor de bouw van 
een datawarehouse. Een datawarehouse is een 
gegevensverzameling die dusdanig in vorm is gebracht 
dat data gemakkelijk uit de systemen ontsloten kan 
worden.
Het statische dashboard is gebaseerd op eenmalige 
datadumps uit de systemen. Om tot een duurzaam te 
gebruiken dashboard te komen willen we een 
dynamisch dashboard ontwikkelen. Dit prikken we in op 
het datawarehouse. Hierdoor geeft het dashboard een 
actueel beeld van de stand van zaken in het Sociaal 
Domein.

Inzicht in processen en 
systemen



19

Dóórontwikkeling realtime 
dashboard:

Het cluster Bedrijfsvoering wil graag dat de gemeente 
datagedreven gaat werken en sturen. Dit houdt in dat 
beleid wordt gebaseerd op automatische analyses van 
interne en externe bronnen. Informatie is leidend bij 
beslissingen.

Implementatie datagedreven 
Sturen/werken in de organisatie:

Het cluster bedrijfsvoering wil het dynamische 
dashboard graag verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door 
de bouw van een prognosetool en het toevoegen van 
demografische ontwikkelingen.


