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Even voorstellen: Arno van der Lee



Even voorstellen: jullie

Introduceer jezelf in een ‘tweet’ door te vertellen: 

• wie je bent

• wat je in deze sessie komt brengen

• wat je in deze sessie komt halen



Data-gericht sturen in het sociaal domein

Antwoorden vinden op gemeentelijke vraagstukken:

• Prioriteiten in meerjarige beleidsontwikkeling, 
preventieve acties op voorziene risico’s

• Uitvoeringskeuzes aanpassen aan werkelijke vraag

• Betere beheersbaarheid uitgaven

• Als ‘regisseur’ grip krijgen op complexe veld

• Inspelen op toekomstige behoefte aan voorzieningen

• Data-fundament onder (bestuurlijke) discussies



Data-gericht sturen: breder dan sociaal domein

Verbredingsvragen naar andere beleidsvelden:

• (Her)ontwikkelen van bouwlocaties

• Formuleren nieuwe woonvisie

• Effectiever toezien & handhaven

• Wijkontwikkeling

• Leefbaarheid

• Vervoer(sinfrastructuur)



De kernvragen voor vandaag

Hoe kan data(-analyse) in het sociaal domein van  
toegevoegde waarde zijn?

En wat betekent dat voor bijvoorbeeld de inrichting van 
mijn eigen organisatie, de manier van werken, 
bemensing, informatievoorziening en verantwoording?



De vorm van vandaag: het gesprek



Samenvatting inbreng Frans de Jong

Datasturing gaat grote invloed hebben op onze 
organisatie en het bestuur ervan. Gemeenten werken 
nu vaak reactief. Er komt nieuwe wetgeving die we 
moeten implementeren of een maatschappelijke 
ontwikkeling die om nieuw beleid vraagt. De 
gemeenteraad stelt technische vragen waar wij een 
antwoord op dichten. We komen meestal in actie als 
een (externe) prikkel daarom vraagt.



Samenvatting inbreng Frans de Jong

Wat we eigenlijk willen is werken vanuit de behoefte van de 
inwoner, ook op langere termijn. Om dat te kunnen, moet je 
trefzeker kunnen prognosticeren. Welk maatschappelijk effect 
heeft je beleid op korte termijn en op langere termijn? Neem 
bijvoorbeeld de transitie van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang, die er de komende jaren aankomt. Om 
hoeveel mensen gaat het precies en voor wie en met welke 
partners ga je bouwen? Ga je zelf bouwen of laat je dat aan een 
partnerorganisatie over waar je dan wel minstens 30 jaar aan 
vast zit? Dat geldt voor het langer zelfstandig thuis wonen, maar 
bijvoorbeeld ook voor langetermijnontwikkelingen in je lokale 
arbeidsmarkt. Dit soort beslissingen vraagt om politieke moed bij 
bestuurders. Van het ambtelijk apparaat vraagt dit een 
proactieve houding en het kunnen beschikken over de juiste 
informatie. Het vraagt ook om integraal samenwerken tussen de 
domeinen (Sociaal, Ruimte en Economie).



Samenvatting inbreng Frans de Jong

Om over de juiste informatie te kunnen beschikken, heb 
je systemen nodig die met elkaar kunnen 
communiceren en mensen die op de juiste wijze 
gegevens registreren en analyseren. Werken vanuit de 
behoefte van de inwoner vraagt om competenties die 
niet iedereen vanzelfsprekend heeft. Niet alleen de 
inwoner stimuleren, maar ook confronteren en 
uitdagen om in beweging te komen. Tenslotte maken 
transparante data ook heel zichtbaar hoe je je werk 
doet, dat kan ook als confronterend ervaren worden en 
vraagt aanpassingsvermogen.



Kernpunten plenaire gesprek

De 28 deelnemers gingen met elkaar en met Frans de 
Jong en Arno van der Lee in gesprek over:

• Hoe kunnen voorspelmodellen helpen bij het maken 
van beleidskeuzes?

• Hoe kan het slim inzetten van data toekomstige 
(financiële) risico’s zichtbaar maken?

• Welke eisen stelt dit aan de data-kwaliteit?

• Hoe creëer je bestuurlijk draagvlak?

• Hoe ga je veilig met data om?

• Welke versnelling brengt de beschikbaarheid van 
huishoudenprofielen in je proces?



Meer weten?

• Frans de Jong, f.dejong@derondevenen.nl, 
0297 551544

• Arno van der Lee, avdlee@eiffel.nl, 06 47172798 
Recent blog: 
https://www.eiffel.nl/over/nieuws/2017/zonder-data-
geen-maatschappelijke-effecten/

mailto:f.dejong@derondevenen.nl
mailto:avdlee@eiffel.nl
https://www.eiffel.nl/over/nieuws/2017/zonder-data-geen-maatschappelijke-effecten/

