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Met welk doel worden data ingezet*

Het informeren van de raad   
Zicht en grip krijgen op uitgaven    13,4%
Informeren van het college     12,8%
Monitoren van beleid     12,3%
Verbeteren dienstverlening cliënt/inwoner   10,1%
Inhoudelijk bijstellen van beleid    10%
Controleren/aansturen aanbieders     8,9%
Ter inschatting toekomstige zorgvraag   8,5%
Hoogte van het budget bijstellen    8,2%
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*meerdere antwoorden waren mogelijk
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DATAGEBRUIK  IN
SOCIAAL DOMEIN

De mogelijkheden van data worden in het 

sociaal domein echter nog onvoldoende 

 benut, ziet Zeestraten uit de onderzoeks-

resultaten. De doeleinden van het datage-

bruik zijn divers, maar met stip op één staat 

de  financiële noodzaak. Opmerkelijk vindt 

Zeestraten dat heel veel ambtenaren 

 eigenlijk niet weten waarom ze met data 

aan de slag moeten. 

Het werken met data is voor het werk van 

 beleidsmedewerkers in het sociaal domein 

(jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning 

en werk en inkomen) van (groot)  belang, stelt 

driekwart van de respondenten. Slechts acht 

procent ziet er het nut niet van in. In hun 

 dagelijkse werkzaamheden maakt 55 procent 

van de respondenten daadwerkelijk gebruik 

van data. Een procentje minder (54 procent) 

heeft daar ook succesvolle ervaringen mee. 

‘Het is opvallend dat zoveel ambtenaren posi-

tief reageren op het gebruik van data en daar 

ook het belang ervan inzien’, stelt Lisa 

Zeestraten, een van de onderzoekers van 

 Kurtosis. ‘Ook opvallend is dat doeleinden 

van datagebruik vooral op interne verant-

woording zitten en minder op  inhoudelijke 

verbetering, zoals beleid en dienstverlening.’ 

Belangrijkste doel om data in te zetten? 

Het informeren van de gemeenteraad.

ONVOLDOENDE 

BENUT

HET BELANG 

VAN DATA

[linkerpagina boven:]
[ Tabel/graphic bij tekstblok ‘het belang van data’ ]

Met welk doel worden data ingezet*

Het informeren van de raad    
Zicht en grip krijgen op uitgaven    13,4%
Informeren van het college     12,8%
Monitoren van beleid     12,3%
Verbeteren dienstverlening cliënt/inwoner   10,1%
Inhoudelijk bijstellen van beleid    10%
Controleren/aansturen aanbieders     8,9%
Ter inschatting toekomstige zorgvraag   8,5%
Hoogte van het budget bijstellen    8,2%

Met welk doel worden data ingezet*

*meerdere antwoorden waren mogelijk

Het informeren van de raad

Zicht en grip krijgen op uitgaven

Informeren van het college

Monitoren van beleid

Verbeteren dienstverlening cliënt/inwoner

Inhoudelijk bijstellen van beleid

Controleren/aansturen aanbieders

Ter inschatting toekomstige zorgvraag

Hoogte van het budget bijstellen

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

15,7%

9%

45%

24%

31%

61%

26%

13%

19%

25%

57%

27%
14%

3%
2%

40%
13,4%

12,8%
12,3%

10,1%
10%

8,9%
8,5%
8,2%

[linkerpagina onderin]

[Tabel/graphic bij tekstblok ‘onvoldoende benut’]

[Kop]

Het college van B&W wil het   9%

Financiële noodzaak  27% 

Onze directie/MT wil het  14%

Fraudesignalen    3% 

De gemeenteraad wil het   2%

Weet niet    40%

Belangrijkste reden 
om met data aan 
de slag te gaan

Het college van B&W wil het

Financiële noodzaak

Onze directie/MT wil het

Fraudesignalen

De gemeenteraad wil het

Weet niet

Het koppelen van gegevens is moeilijk/ondoenlijk 
Privacyaspecten      
Analyseren gegevens tijdrovend    
Gegevens krijgen van aanbieders is lastig  
We kunnen beschikbare data niet ontsluiten  
We hebben onvoldoende data tot onze beschikking 

Belangrijkste obstakels bij gebruik data*  

*meerdere antwoorden waren mogelijk

30,7%

19%

18%

12,8%

10%

9,4%

Prima met data overweg

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Het werken met data is makkelijk

Ik kan het werken met data me makkelijk eigen maken 

Het kost teveel tijd om het werken met dat me eigen te maken

(helemaal)eens:
neutraal
(helemaal)oneens

Het koppelen van gegevens is moeilijk/ondoenlijk 
Privacyaspecten      
Analyseren gegevens tijdrovend    
Gegevens krijgen van aanbieders is lastig  
We kunnen beschikbare data niet ontsluiten  
We hebben onvoldoende data tot onze beschikking 

[linkerpagina boven:]
[ Tabel/graphic bij tekstblok ‘het belang van data’ ]

Met welk doel worden data ingezet*

Het informeren van de raad    
Zicht en grip krijgen op uitgaven    13,4%
Informeren van het college     12,8%
Monitoren van beleid     12,3%
Verbeteren dienstverlening cliënt/inwoner   10,1%
Inhoudelijk bijstellen van beleid    10%
Controleren/aansturen aanbieders     8,9%
Ter inschatting toekomstige zorgvraag   8,5%
Hoogte van het budget bijstellen    8,2%

Met welk doel worden data ingezet*

*meerdere antwoorden waren mogelijk

Het informeren van de raad

Zicht en grip krijgen op uitgaven

Informeren van het college

Monitoren van beleid

Verbeteren dienstverlening cliënt/inwoner

Inhoudelijk bijstellen van beleid

Controleren/aansturen aanbieders

Ter inschatting toekomstige zorgvraag

Hoogte van het budget bijstellen

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

15,7%

9%

45%

24%

31%

61%

26%

13%

19%

25%

57%

27%
14%

3%
2%

40%
13,4%

12,8%
12,3%

10,1%
10%

8,9%
8,5%
8,2%

[linkerpagina onderin]

[Tabel/graphic bij tekstblok ‘onvoldoende benut’]

[Kop]

Het college van B&W wil het   9%

Financiële noodzaak  27% 

Onze directie/MT wil het  14%

Fraudesignalen    3% 

De gemeenteraad wil het   2%

Weet niet    40%

Belangrijkste reden 
om met data aan 
de slag te gaan

Het college van B&W wil het

Financiële noodzaak

Onze directie/MT wil het

Fraudesignalen

De gemeenteraad wil het

Weet niet

Het koppelen van gegevens is moeilijk/ondoenlijk 
Privacyaspecten      
Analyseren gegevens tijdrovend    
Gegevens krijgen van aanbieders is lastig  
We kunnen beschikbare data niet ontsluiten  
We hebben onvoldoende data tot onze beschikking 

Belangrijkste obstakels bij gebruik data*  

*meerdere antwoorden waren mogelijk

30,7%

19%

18%

12,8%

10%

9,4%

Prima met data overweg

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Het werken met data is makkelijk

Ik kan het werken met data me makkelijk eigen maken 

Het kost teveel tijd om het werken met dat me eigen te maken

(helemaal)eens:
neutraal
(helemaal)oneens

Het koppelen van gegevens is moeilijk/ondoenlijk 
Privacyaspecten      
Analyseren gegevens tijdrovend    
Gegevens krijgen van aanbieders is lastig  
We kunnen beschikbare data niet ontsluiten  
We hebben onvoldoende data tot onze beschikking 

BB1521_Nieuws_in_Beeld.indd   8 17-08-2021   10:58



B
IN

N
E

N
L

A
N

D
S

 B
E

S
TU

U
R

 - W
E

E
K

 33  |  2021
NIEUWS IN BEELD 09

[linkerpagina boven:]
[ Tabel/graphic bij tekstblok ‘het belang van data’ ]

Met welk doel worden data ingezet*

Het informeren van de raad    
Zicht en grip krijgen op uitgaven    13,4%
Informeren van het college     12,8%
Monitoren van beleid     12,3%
Verbeteren dienstverlening cliënt/inwoner   10,1%
Inhoudelijk bijstellen van beleid    10%
Controleren/aansturen aanbieders     8,9%
Ter inschatting toekomstige zorgvraag   8,5%
Hoogte van het budget bijstellen    8,2%

Met welk doel worden data ingezet*

*meerdere antwoorden waren mogelijk

Het informeren van de raad

Zicht en grip krijgen op uitgaven

Informeren van het college

Monitoren van beleid

Verbeteren dienstverlening cliënt/inwoner

Inhoudelijk bijstellen van beleid

Controleren/aansturen aanbieders

Ter inschatting toekomstige zorgvraag

Hoogte van het budget bijstellen

0 5 10 15 20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

15,7%

9%

45%

24%

31%

61%

26%

13%

19%

25%

57%

27%
14%

3%
2%

40%
13,4%

12,8%
12,3%

10,1%
10%

8,9%
8,5%
8,2%

[linkerpagina onderin]

[Tabel/graphic bij tekstblok ‘onvoldoende benut’]

[Kop]

Het college van B&W wil het   9%

Financiële noodzaak  27% 

Onze directie/MT wil het  14%

Fraudesignalen    3% 

De gemeenteraad wil het   2%

Weet niet    40%

Belangrijkste reden 
om met data aan 
de slag te gaan

Het college van B&W wil het

Financiële noodzaak

Onze directie/MT wil het

Fraudesignalen

De gemeenteraad wil het

Weet niet

Het koppelen van gegevens is moeilijk/ondoenlijk 
Privacyaspecten      
Analyseren gegevens tijdrovend    
Gegevens krijgen van aanbieders is lastig  
We kunnen beschikbare data niet ontsluiten  
We hebben onvoldoende data tot onze beschikking 

Belangrijkste obstakels bij gebruik data*  

*meerdere antwoorden waren mogelijk

30,7%

19%

18%

12,8%

10%

9,4%

Prima met data overweg

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Het werken met data is makkelijk

Ik kan het werken met data me makkelijk eigen maken 

Het kost teveel tijd om het werken met dat me eigen te maken

(helemaal)eens:
neutraal
(helemaal)oneens

Het koppelen van gegevens is moeilijk/ondoenlijk 
Privacyaspecten      
Analyseren gegevens tijdrovend    
Gegevens krijgen van aanbieders is lastig  
We kunnen beschikbare data niet ontsluiten  
We hebben onvoldoende data tot onze beschikking 

W
E

E
K

 33  |  2021
W

E
E

K
 33  |  2021

W
E

E
K

 33  |  2021

Nog lang niet alle gemeenten gebruiken data om grip te krijgen op het 

sociaal domein. De wil bij ambtenaren om met data te werken is er zeker 

wel, zo blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Kurtosis. 

‘Er is gretigheid om meer te doen met data, maar er zijn te weinig 

 mogelijkheden’, stelt onderzoeker Johan Posseth.

‘De wil om met data te werken is er; grijp die kans’, 

stelt onderzoeker Johan Posseth. ‘Benut data voor 

zowel je beleid als de uitvoering.’ Je moet dan wel 

kort-cyclisch (wekelijks, maandelijks) monitoren en 

bijsturen. ‘Als je dat consequent doet, kun je sneller 

tot inzichten komen en dus meer resultaat hebben 

met het beleid.’ Het verhaal achter de cijfers is van 

belang, benadrukt Posseth. ‘Maar daarvoor heb je 

data nodig. Daar begint het mee.’ De organisatie 

kan haar medewerkers wel beter ondersteunen. Een 

kwart van de ambtenaren geeft namelijk aan dat er 

helemaal of vrijwel geen ondersteuning wordt gebo-

den. Er is vooral behoefte aan extra tijd, training en 

inzicht in de mogelijkheden. Ook hulp van een da-

ta-analist is welkom, om onder meer de data te ont-

sluiten, te koppelen en te analyseren.

STIMULEREN 

KAN BETER

Ambtenaren (35 procent) stellen dat er te  

weinig geschikte data voorhanden zijn om 

 effectief  beleid te kunnen voeren, zo blijkt 

uit het onderzoek. ‘Veel ambtenaren die in 

het sociaal domein werken, willen wel data 

 gebruiken in hun dagelijkse werk, maar  lopen 

daarbij wel tegen obstakels aan’, aldus 

 Zeestraten. Het koppelen van gegevens 

blijkt een fikse kluif te zijn. 

ONVOLDOENDE 

GESCHIKTE DATA

VERANTWOORDING ONDERZOEK

Binnenlands Bestuur en Kurtosis hebben in mei een onli-

ne-onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van en ervarin-

gen met data in het sociaal domein. 282 ambtenaren die in 

het sociaal domein werken hebben de volledige vragenlijst 

ingevuld.  
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