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Informatie gestuurd werken in Enschede?

Presentator
Presentatienotities
Grapje: zo werken de ambtenaren in de gemeente Enschede






Wat hebben we geleerd

1. Proces in Enschede
2. Leerpunten
3. De dagelijkse praktijk
4. Voorbeeld dataproject
5. I-sociaal



Presentator
Presentatienotities
Het ontwikkelmodel richting informatie gestuurde organisatie. Model toelichten en vraag aan de aanwezigen waar men zich zelf plaatst.



 Intrinsieke motivatie om 
te innoveren

 Innovatie vanuit een 
praktische invalshoek

 Met beperkte middelen
 Maatschappelijk 

rendement

Presentator
Presentatienotities
Wat zijn de kernpunten van de Enschedese aanpak. 



Samen met partners in de regio

Presentator
Presentatienotities
Wij werken intensief samen met een aantal kermpartners



Projecten

Smart city
> Smart binnenstad: 
> Smart mobility; smart Enschede app
> Smart veiligheid

Proeftuinen:
> Hennepteelt
> i-sociaal
> Commerciële data

Open data

Regionaal:
> Mobiliteitslab
> Monitor sociaal domein



Conclusies experimenteren

1. Een reeks aan experimenten: ‘Smart city’, proeftuinen en 
andere initiatieven. Vaak samen met verschillende 
kennispartners.  Dat geeft ambitie aan!  

2. Behoorlijke vraagstellingen, relevante partners betrokken en 
relevante kennis georganiseerd.

3. Probleemgestuurd (Enschedese methode)
4. Business intelligence
5. Geen brede verankering van kwaliteit , maar per project met 

partners.
6. Evidente bijdrage van de projecten maatschappelijk 

rendement. De aanpak is redelijk gespreid over verschillende 
domeinen. 

7. Deze Enschedese aanpak heeft echter nog niet geleid tot een 
organisatiebrede praktijk van experimenteren en leren van 
datagedreven sturing.

Presentator
Presentatienotities
Sheet spreekt voor zich.





Voorbeelden



Twentse monitor Sociaal domein 

Presentator
Presentatienotities
De Twentse monitor sociaal domein is een prachtig voorbeeld van ons kennispunt en de regionale samenwerking. 



Dashboard veiligheid totaal

Presentator
Presentatienotities
Data is op buurtniveau. Verdiepende analyses op opgerolde hennepkwekerijen op adresniveau. Hiervoor heeft de burgemeester een wettelijke grondslag.Overzicht data:Politie: wekelijkse aanlevering incidenten uit BVH politieCBS: Buurtindicatoren (bijv. aantal inwoners per buurt, inwoners met WMO voorziening per buurt, aantal bijstandsgerechtigen per buurt, aantal buurtbewoners in de leeftijd t/m 17 jaar etc.)BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen



Voordelen van de monitorWat
levert het op?• Gericht in gesprek met partners

• Sneller inzicht in trends en ontwikkelingen
• Gerichtere inzet (hotspots)
• Politie informatie verrijken met andere informatie
• Aanleiding voor verdiepende analyses

Presentator
Presentatienotities
Verdiepend dashboard op aantal opgerolde hennepkwekerijen



Jeugdzorg in relatie tot onderwijs

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen

Presentator
Presentatienotities
Op basis van data van onderwijs en jeugdzorg hebben we de scholen kunnen vinden waar kinderen zitten met de grootste jeugdzorgconsumptie. Op basis hiervan wordt met vier scholen en hoofdaannemers een onderwijs jeugdzorg arrangement gemaakt. 



Huidige (digitale) situatie 
perspectief inwoner

• Zoektocht begint digitaal
• Veel ingangen
• Versnipperde informatie
• Tegenstrijdige/onduidelijke informatie
• Nog weinig mogelijkheden tot zelf doen
• Vragen naar de bekende weg
• Veel verschillende hulpverleners
• Geen zicht op vervolg/keten
• Zorgbehoefte verschilt

Presentator
Presentatienotities
Inwoners kunnen nog moeilijk de weg vinden naar de goede informatie die op dat moment nodig is.  Als voorbeeld geef ik altijd aan, zoek eens in google naar schuldhulpverlening in je eigen gemeente. Je komt in een wir-war van informatie sites terecht waar je nog geen antwoord vindt op je vraag of probleem.



Persona’s en klantreis

Presentator
Presentatienotities
Op basis van een ca, 20 persona;’s maken we een klantreis. Een persona is een archetype van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type gebruiker.Persona's worden veel gebruikt bij het gebruiksvriendelijk maken van IT-oplossingen, en dan met name van de gebruikersinterface ervan.Persona's worden opgesteld aan de hand van een doelgroepenonderzoek waarna een beperkt aantal typerende gebruikers wordt gedefinieerd. Deze gebruikers bestaan niet echt, maar worden (omwille van de doeltreffendheid van het gebruik van persona's) wel als zodanig beschreven. Dit betekent dat een persona wordt omschreven in termen van onder andere demografie, behoeften, biografie en voorkeuren. Wil je weten wat je inwoners mee maken tijdens het zoeken naar oplossingen van bepaalde problemen of situaties binnen bepaalde levensfasen en waar je mogelijk eerder / nog meer daarop in kunt springen? Door de klantreis volledig uit te stippelen kun je beter begrijpen waarom ze bepaalde keuzes maken - en inzichten krijgen in hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw gemeente hun reisdoel wordt, en blijft!



I-Sociaal – naar de leefwereld van inwoners

Presentator
Presentatienotities
I-Sociaal is bedoeld om op basis van zoekgedrag en gegevens van de inwoners hun beter preventief te kunnen helpen. Hier zit de koppeling met de inzet van Dimpact waar men werk aan de self-service oplossingen. I-Sociaal sluit daar op aan en gaat verder. 



Voor de inwoner

> Informatie integraal en overal 
toegankelijk

> Rekening houden met beperking
> Op één logische, veilige plek

> Privacy geborgd
> Transacties starten

> Voortgang, inzicht
> Zelf regie over informatie

> Ophalen, verrijken, delen, personaliseren
> Pro-actieve en preventiefve informatie 

> Passend, toegespitst
> Tips en trucs
> Alternatieven

Een slimme persoonlijke 
en gepersonaliseerde, digitale toegang

Presentator
Presentatienotities
Belangrijk is dat de inwoner regie heeft op zijn eigen gegevens en dat we met intelligente technieken passende informatie en oplossingen verstrekken aan de inwoner. 



Voor de professional
> De informatie is “proportioneel” beschikbaar
> Toegespitst op de uit te voeren taak
> In één interface
> Professionals werken zoveel mogelijk in één 

digitale omgeving
> De keten wordt verbonden 
> Ontlasten met data:

> Personalisatie toegang
> Integraal 
> Profielen maken
> Analyses uitvoeren

> Privacy is goed geborgd

Presentator
Presentatienotities
Ook de professional zal worden ontlast en kan met toestemming van de inwoners samen met ketenpartners in een omgeving gaan werken. 



Samenwerking

Presentator
Presentatienotities
Samenwerking I-Sociaal



Uiteindelijke gaat het ook over…..

1. Competenties en kennis van medewerkers
2. Datamanagement
3. Niet achter de hypes aan maar keuzes maken vanuit visie en 

strategie

Presentator
Presentatienotities
Informatie gestuurd werken gaat ook over andere zaken die van groot belang zijn.  



De weg 
naar 
transformatie

proces van samenwerken
in kleine stappen
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