
Datagedreven werken: van visie naar uitvoering



Link

Inspiratie moment: wat data voor een organisatie kan betekenen…



Mentimeter moment!

Stelling: In onze organisatie wordt al datagedreven gewerkt

Antwoorden (maximaal 1 antwoord mogelijk):
▪ Zeker, dat geldt praktisch voor de gehele organisatie
▪ Ja, maar het beperkt zich tot een klein groepje afdelingen/teams
▪ Ja, dit geldt echter alleen voor het bedrijfsvoering domein
▪ Om heel eerlijk te zijn kan ik dat niet beantwoorden
▪ Nee, daar zijn we nog (lang) niet aan toe

Mentimeter link: 
https://www.mentimeter.com/s/f2eb785ddc810acc144bc717
e4d842f7/cf9d3f4cd59d/



“Datagestuurd beleid en uitvoering, 
weten wat werkt en stoppen met wat niet werkt. 
Dat wordt steeds meer de basis van ons werk.”

Bestuursakkoord 2018-2022



Coalitieakkoord 2019 – 2022

“Kansen voor een doelmatiger
gemeentelijk beleid liggen onder andere in

data-analyse en Smart City-concepten. Hiermee
kan Haarlemmermeer slimmer, doelmatiger en

goedkoper worden beheerd.”



Visie en strategie

Publieke waarde

Bewustzijn

Zorgplicht



Datavisie:

▪ digitale data oplossingen

▪ digitaal dataplatform

▪ (data)ecosysteem

Visie en strategie



Datastrategie

Hoe maken we de visie waar?

VISIE

Visie en strategie



Datagedreven werken: visie & strategie
Onderweg naar een datagedreven gemeente

Onze ambitie is om datagedreven werken in dienst te stellen van publieke doelen en waarden, en 
niet slechts te kijken naar de efficiëntie en effectiviteit van onze dienstverlening en bedrijfsvoering!

Digitaliseringsstrategie

Bestuur

Organisatie

Afwegingskaders



Mentimeter moment!

Stelling: Noem 3 dingen waar je tegenaan loopt in de praktijk van datagedreven werken

Antwoorden: meerdere antwoorden mogelijk

Mentimeter link: 
https://www.mentimeter.com/s/f2eb785ddc810acc144bc717e4d842f7/03a697bcdbf1/



Datagedreven werken – de praktijk



Veranderopgave



Datagedreven
organisatie

Werkpakketten



Datagedreven
organisatie

Werkpakketten



Processierups Hittestress

WijkfotoMonitor G&GDrukte Vitaliteitsfoto

OndermijningDashboard jeugd

Casussen



Geleerde lessen
- Het gaat niet vanzelf
- Kennis en rollen ontbreken
- Je hebt de hele organisatie nodig
- Data beschikbaar krijgen is niet makkelijk

Uitzicht
- Doorontwikkeling in de lijnorganisatie
- Plateau 2
- Data officer

Geleerde lessen



Datagedreven werken: de praktijk
Onderweg naar een datagedreven gemeente

Belangrijke pijler: het Data Lab

Opleiding tot data analist
Twee lichtingen voor vaardigheden en 
om veilig en verantwoord met data te 
kunnen werken. 

Training van organisatie en bestuur
Training om ethische knelpunten in dataprojecten 
te onderkennen en ondervangen. Deze is geschikt 
voor zowel bestuur als organisatie. 

Doelstellingen met het Data Lab
▪ Data bewustzijn vergroten
▪ Beschikbaarheid van data vergroten
▪ Data sets eenmalig inrichten
▪ Data kwaliteit verbeteren
▪ Data governance inrichten
▪ Data beveiliging verbeteren

Data Lab trajecten
▪ Met alle 4 domeinen
▪ 5 actieve data labs
▪ 3 data labs in de pijplijn
▪ Aandacht en wensen groeien



Casussen

Personeelsbegroting
(bedrijfsvoering)

Telefonie
(dienstverlening)

Parkeerzones
(fysiek)

Stembureaus
(dienstverlening)

Gebiedsprogramma
(fysiek)

Eikenprocessierups
(fysiek)

Zorgkosten
prognosemodel 
(sociaal)

Vuurwerkanalyse
(fysiek)

Dashboards & rapporten (via het Data Lab) Interactieve kaarten  (via het Geo-team)



Geleerde lessen

Geleerde lessen tot nu toe
▪ Structurele inbreng en beschikbaarheid van de 

business is onmisbaar
▪ Noodzaak om vóór aanvang van een dataproject 

af te stemmen waaróm we dit willen, welk 
probleem we gaan oplossen en voor wie, en pas 
daarna komen het wat en hoe in beeld

▪ Werken met data is ‘moeilijk’ zonder de juiste 
kennis, zonder data rollen en zonder organisatie

▪ Werken met data wordt gezien als extra werk, in 
plaats van als nieuwe manier van werken

▪ Notie leeft dat ‘datagedreven werken’ iets is dat 
andere mensen voor mij doen, maar niet ikzelf

▪ Voor organisatie brede toepassing is een 
strategie onmisbaar…

▪ Alleen kun je starten, maar je moet samen verder

Datagedreven werken groeipad
▪ Samenwerking tussen BI unit en Geo 

team verder vormgeven
▪ Een gedeeld data platform voor de 

gehele organisatie inrichten
▪ Data volwassenheid en data 

bewustzijn verder verhogen
▪ Samenwerking zoeken met andere 

gemeenten, regiopartners en 
kennisinstituten

▪ Blik meer naar buiten richten, 
inwoners en ondernemers betrekken 
bij welke digitalisering en data 
mogelijkheden noodzakelijk en 
wenselijk zijn



Mentimeter moment!

Stelling: Noem 3 succesfactoren voor een datagedreven aanpak

Antwoorden: meerdere antwoorden mogelijk

Menti link: 
https://www.mentimeter.com/s/f2eb785ddc810acc144bc717e4d842f7/faf62cbe2b50/



Datagedreven werken: van visie naar uitvoering

Tijd voor gesprek & discussie



Mentimeter moment!

Stelling: Welke uitdagingen (kansen?) zien jullie nog?

Antwoorden: meerdere antwoorden mogelijk

Menti link: 
https://www.mentimeter.com/s/f2eb785ddc810acc144bc717e4d842f7/fd31eb2db826/


