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onderzoek 
inforMatie

statist iek

Het zijn mooie tijden voor OIS bij de 
gemeente Groningen: datagedreven 

werken staat volop in de belangstelling. 
Op onze afdeling zijn we altijd al gedreven 
als het gaat om werken met data. Werken 
met data is ons vak. En daar houden we van:   
hoe meer data, hoe meer vreugd!

In deze tijd zijn steeds meer mensen 
zich bewust van de kracht van data. 
Organisaties die goed gebruik maken van 
data functioneren beter dan organisaties 
die hun data niet benutten. Het gebruik 
van data wordt zelfs gezien als het 
nieuwe goud van de komende decennia. 
Hoe mooi is dat? Datagedreven werken 
is handelen op basis van feiten in plaats 
van aannames of onderbuikgevoel. Met 
datagedreven werken baseren we ons 
handelen op meer en slimmer verzamelde 
kennis. Data vormen daarvoor het basis
ingrediënt.

Ook beleidsmedewerkers, managers en 
bestuurders worden zich in toenemende 
mate bewust dat je meer kunt halen uit 
alle data die je bezit of waar je toegang tot 
hebt. Steeds meer ontstaat het besef dat je 
de kwaliteit van adviezen en beslissingen 
behoorlijk kunt verbeteren door data slim 
te gebruiken. Ons gezamenlijke doel is om 
meer inzicht en kennis te verwerven en 
meer gefundeerde beslissingen te nemen 
op basis van betrouwbare data.

Wij zetten datagedreven werken en data
gedreven sturing in om samen:

• Maatschappelijke vraagstukken op te 
lossen

• Onze dienstverlening (nog)  
proactiever te maken 

• Tot betere besluiten te komen

Datagedreven werken is niet nieuw: we 
maken al jarenlang gebruik van gege
vens om besluiten te onderbouwen. 
Werken met data kent echter wel nieuwe 
elementen, zoals het combineren van 
meerdere bronnen,  het snel en automa
tisch beschikbaar stellen van informatie 
en het voorspellen van gebeurtenissen. 

Met dit magazine geven we je een beeld 
van de verschillende werkzaamheden 
van OIS. Uiteraard is het altijd mogelijk 
om in overleg te kijken naar aanvullende 
producten en diensten. Ook op maat 
gemaakt voor specifieke ontwikkelingen. 

Ik wens je inspiratie en leesplezier!

Jeanine Vosselman
Afdelingshoofd 
OIS Groningen
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Panels

Een deel van het onderzoek dat OIS Groningen 
doet is gebaseerd op enquêtes onder de bevol-
king. Een belangrijke manier om de bevolking 
te raadplegen is met een panel. Inwoners van 
Groningen kunnen van verschillende panels 
lid worden om hun mening te geven over het 
beleid van de gemeente Groningen.

Al ruim tien jaar maakt OIS Groningen  
gebruik van online panels om de 
mening van inwoners van de gemeente 
Groningen te peilen. Het Inwoners panel 
Groningen Gehoord is het grootste 
panel en wordt ingezet om inwoners 
te peilen over uiteenlopende actuele 
onderwerpen. Tot 2019 heette dit panel 
het Stadspanel, maar sinds de gemeen-
telijke herindeling met Haren en Ten 
Boer is de naam veranderd. 

Een nieuwe naam
“Vanwege de herindeling wilden we de 
naam Stadspanel niet meer gebruiken. 
Daarom hebben we panelleden in een 
enquête gevraagd om ideeën voor een 
nieuwe naam. Uit deze antwoorden 
kwam de naam ‘Groningen Gehoord’ 
naar boven”, licht Marjolein Kolstein toe. 
Marjolein is onderzoeker bij OIS en houdt 
zich regelmatig bezig met onderzoeken 
die onder het Inwonerspanel Groningen 
Gehoord worden uitgezet. “Het panel 
bestaat al vele jaren uit ongeveer 9.000 
inwoners van de gemeente Groningen. 
Deze inwoners hebben zelf aangegeven 
mee te willen denken over het beleid van 
de gemeente.”

De onderwerpen van de enquêtes komen 
voor het grootste deel van beleidsmede
werkers van de gemeente Groningen. Zij 
willen voor veel onderwerpen graag weten 
hoe de inwoners er precies over denken. 
Zo is er recent onderzoek gedaan naar 
diverse onderwerpen, zoals het scheiden 
van afval en het plaatsen van zonneparken 
en windmolens binnen de gemeente. 

De resultaten gebruiken de beleidsmede
werkers als input voor nieuw te vormen 
beleid of als evaluatie voor bestaand 
beleid. Marjolein: “Het raadplegen van 
het Inwoners panel is interessant als je 
wilt weten wat panelleden vinden 
van een bepaald onderwerp. Op 
deze manier kan je de mening 
van duizenden inwoners van de 
gemeente snel peilen.”

“De rapporten die wij maken, publiceren 
wij op onze website, zodat panelleden 
ook kunnen zien wat de resultaten van 
hun inspanning zijn. Daarnaast maken 
we regelmatig een nieuwsbrief voor de 
panelleden, waarin ze kunnen lezen over 
de resultaten van de afgelopen tijd.”

Panelteam
Samen met vier van haar collega’s bij 
OIS vormt Marjolein het panelteam. Dit 
team zorgt ervoor dat panels uptodate 
blijven en werft bijvoorbeeld nieuwe 
leden. Naast het Inwonerspanel beheert 
het team ook het Veiligheidspanel, het 
Burgerschouwpanel en het Jongerenpanel.  
Marjolein: “Het Jongerenpanel is eigenlijk 
een onderdeel van het Inwonerspanel en 
bestaat uit jongeren tussen de 12 en 18 jaar. 
Deze jongeren worden standaard meege
nomen bij Inwonerspanelonderzoeken, 

inwonersPanel 
groningen 
gehoord
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tenzij het onderwerp niet op jongeren van 
toepassing is. Zij doen bijvoorbeeld mee 
aan het jaarlijkse onderzoek naar fietsen.”

Het panelteam werkt regelmatig samen 
met collega’s van de afdeling SSC commu
nicatie over het werven van nieuwe 
panelleden of het uitvoeren van een 
enquête die openstaat voor alle inwoners 
van de gemeente. 

“Soms wordt een enquête niet alleen aan 
het panel voorgelegd, maar verspreiden 
we, onder meer via sociale mediakanalen, 
een open link naar de enquête. Die kan 
dan door iedereen worden ingevuld”, legt 
Marjolein uit. “Zo heeft iedereen de moge
lijkheid om mee te praten. De resultaten 
van het panel en de open enquête kunnen 
vanzelfsprekend onafhankelijk  van elkaar 
worden gerapporteerd.”

Het OIS panelteam:

Frans Oldersma

Gert Bos

Inge de Vries

Loes van Rijsewijk

Marjolein Kolstein
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Eén van de belangrijkste taken van een 
burgemeester is het handhaven van de 

openbare orde in zijn of haar gemeente. 
De burgemeester van de gemeente 
Groningen is daarnaast de voorzitter van 
de Veiligheidsregio Groningen. 

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid 
van de gemeente zorgt ervoor dat de 
burgemeester zijn werk zo optimaal 
mogelijk kan doen. Deze afdeling maakt 
gebruik van verschillende informatie
bronnen en staat daarom in nauw contact 
met OIS. 

OIS levert onder meer data over de 
gemeente die door veiligheidmedewer
kers worden gebruikt voor analyse en 
ondersteuning van de burgemeester. 

Daarnaast beheert OIS het Veiligheids
panel. Dit is een panel bestaande uit 
ruim 3.500 inwoners van de gemeente 
Groningen. Deze panelleden ontvangen 
drie keer per jaar enkele vragen over 
de veiligheid in hun buurt. “De Monitor 
Veiligheidsbeleid, die wij maken met 
gegevens van de gemeente en de politie, 
informeert de veiligheidsdriehoek (de 

burgemeester, de Officier van justitie 
en de korpschef van de politie) over 
criminaliteit en overlast” legt Gert Bos, 
onderzoeker bij OIS, uit. “De panelleden 
krijgen elke vier maanden een aantal 
dezelfde vragen over criminaliteit en hun 
veiligheidsgevoel in hun buurt. Daarnaast 
is er ruimte voor enkele vragen over een 
actueel onderwerp rondom veiligheid.” De 
politie levert cijfers over de criminaliteit in 
de gemeente over dezelfde periode van 
vier maanden. De onderzoekers nemen 
tevens data van het Meldpunt Overlast en 
Zorg in de monitor op. 

Veil igheidsPanel
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“De Monitor Veiligheidsbeleid 
informeert de veiligheidsdriehoek 

en de gemeenteraad over 
criminaliteit, overlast en het 

veiligheidsgevoel van de 
inwoners van de gemeente”

Gert: “Sinds 2015 verzamelen wij deze 
gegevens en monitoren we het veiligheids
gevoel binnen de gemeente. Het rapport 
wordt ook gedeeld met de gemeenteraad, 
zodat zij toezicht kunnen houden op de 
situatie binnen de gemeente.” 

Elke vier maanden nemen ongeveer 2.000 
panelleden de tijd om de enquête over 
veiligheid in te vullen. Deze cijfers geven 
naast de ‘harde’ cijfers van de politie een 
beeld van de perceptie van veiligheid 
onder de inwoners van de gemeente. “Dat 
het aantal inbraken in een buurt afneemt 
betekent nog niet dat mensen die daar 
wonen zich veiliger voelen”, licht Gert 
toe. “Op deze manier krijgen we zowel 
een subjectief als een objectief beeld van 
veiligheid en overlast in de gemeente 
Groningen.”

De ruimte voor extra vragen in de enquête 
wordt benut voor allerlei onderwerpen 
die met veiligheid te maken hebben. Zo 
waren er eerder vragen over bijvoorbeeld 
vuurwerk en jongerenoverlast. De laaste 
editie (zomer 2020) vroeg de panelleden 
naar hun mening over de coronamaatre
gelen.

Alle inwoners van de gemeente Groningen 
kunnen zich aanmelden om lid te worden 
van het Veiligheidspanel en zo een waar
devolle bijdrage leveren aan de veiligheid 
van hun gemeente.

Naast het Inwonerspanel en het 
Veiligheidspanel heeft OIS ook het 

Burgerschouwpanel. Twee keer per jaar 
krijgen leden van het Burgerschouw-
panel een vragenlijst toegestuurd. 
Hierin krijgen zij vragen over het onder-
houd van de openbare ruimte in hun 

buurt, wijk of dorp.
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Monitoring

Een waardevolle toevoeging aan 
onderzoek is het volgen van een 
ontwikkeling over een langere periode. 
Dit geeft vaak extra inzicht. OIS houdt 
diverse gegevens over de gemeente 
over langere periode bij en rappor-
teert hierover in diverse monitoren.
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In 2003 begon de afdeling OIS, toen 
nog bekend als Bureau Onderzoek, met 
het verzamelen van gegevens over het 
aantal geregistreerde daklozen. Deze 
gegevens werden gepresenteerd in 
de Daklozenmonitor. Dit gebeurt sinds 
2003 voor de provincie Gro ningen, 
maar werd lange tijd ook gedaan voor 
de provincies Drenthe en Friesland. 
De monitor voor Groningen is, na de 
decentralisaties in het sociale domein, 
in 2018 opgegaan in de nieuwe monitor 
Beschermd Wonen & Opvang (BW&O).

Frans Oldersma is als onderzoeker vanaf 
het begin betrokken bij zowel de daklo
zenmonitor als de nieuwe monitor BW&O. 
Frans: “De monitor geeft beleidsmakers 
en andere belanghebbenden inzicht in 
de omvang en de samenstelling van de 
gebruikers van de verschillende maat
schappelijke voorzieningen.”

Naast de instellingen voor beschermd 
wonen worden gebruikers van de 
maatschappelijke opvang en de vrou
wenopvang in kaart gebracht. “Hiervoor 
werken we samen met de maatschappe
lijke instellingen in de provincie en krijgen 
we gegevens over de gebruikers van 
onder andere de nacht en crisisopvang, 
briefadreshouders, dagopvangbezoekers 
en buitenslapers”, licht Frans toe. “Deze 
gegevens brengen we bij elkaar en samen 
met data van de gemeente vatten we dit 
samen in interne en externe rapportages.” 

Voor de beleidsmakers binnen de 
gemeente is er het dashboard BW&O, 
waarop actuele gegevens staan over 
beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang. Frans: “Daarnaast publiceren 
we jaarlijks twee rapporten, namelijk het 
rapport Beschermd Wonen Groningen en 
het rapport Daklozen in Groningen.”
 

Inmiddels heeft Frans dermate veel 
kennis van wat er speelt op het gebied 
van opvang en dak en thuislozen, dat 
hij op dit beleidsthema regelmatig wordt 
geconsulteerd vanuit de gemeentelijke 
organisatie.

Monitor BescherMd wonen 
en oPVang
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Sinds 1996 voert OIS voor de gemeente 
Groningen een groot onderzoek uit 

onder haar bevolking: de monitor Leef
baarheid en Veiligheid. De gemeente 
Groningen volgt met dit onderzoek de 
ontwikkeling van zowel de leefbaarheid 
en veiligheid in buurten en dorpen als het 
welzijn van inwoners van de gemeente. 

Elke twee jaar is een deel van de onder
zoekers van OIS druk in de weer om het 
Leefbaarheidsonderzoek onder de bevol
king van de gemeente Groningen uit te 
zetten. Tot en met 2018 bevroegen ze 
inwoners via een online vragenlijst en 
via de telefoon. Vanaf 2020 gebeurt de 
enquête uitsluitend online en alleen op 
verzoek telefonisch of schriftelijk. 

Jeanine Vosselman, momenteel leiding
gevende van OIS, begon etwintig jaar 
geleden bij OIS als onderzoeker met 
de enquête Leefbaarheid en Veiligheid. 
Jeanine: ”Een veilige en leefbare omge
ving is noodzakelijk om je thuis te voelen.  
Inzicht in de ervaren leefbaarheid en 
veiligheid is van belang. Dit onderzoek 

gaat over bijvoorbeeld aanwezigheid van 
voorzieningen als winkels en openbaar 
vervoer, maar ook over betrokkenheid bij 
de buurt en tevredenheid over de omgang 
met buren. Als een van de weinige 
gemeenten stellen we veel vragen al sinds 
1996. Dit stelt ons in staat de ontwikke
lingen in buurten betrouwbaar in beeld te 
brengen.”

Jeanine: “Voor de monitor werden in 
2018 enkele tienduizenden inwoners via 
de post uitgenodigd om mee te doen 
aan de enquête. Het aanschrijven van 
grote hoeveelheden inwoners helpt om 
de samenstelling van de geênqueteerden 
overeen te laten komen met de samen
stelling van de bevolking. Zo zijn de cijfers 
voor de verschillende buurten en dorpen 
in de gemeente representatief.”

De resultaten van de enquête worden 
gebruikt voor verschil lende moni
toren en overzichtsrapporten van de 
gemeente Groningen. De vragenlijst is in 
nauw overleg met beleidsmedewerkers 
opgesteld. De belangrijkste plek waar 

de resultaten uit het onderzoek terug
komen is de Basismonitor Groningen. 
Deze monitor bevat veel informatie over 
de buurten en dorpen van de gemeente 
Groningen en haar inwoners. “De resul
taten van Leefbaarheid en Veiligheid 
dienen als basis voor gemeentelijk beleid. 
Ze laten zien wat er goed gaat en even
tuele problemen die naar voren komen 
kunnen door de gemeente worden opge
pakt”, licht Jeanine toe. “We stoppen 
ook veel energie in het representatief 
maken van de cijfers, door voor elke buurt 
genoeg respondenten te verzamelen.”
 
Jeanine: “In het najaar van 2020 voeren 
we het onderzoek uit in een vernieuwde 
opzet: alle volwassen inwoners van de 
gemeente Groningen krijgen de kans om 
deel te nemen en hun ervaringen te delen 
over de leefbaarheid en veiligheid in hun 
buurt.“

leefBaarheid en Veil igheid

Resultaten uit de monitor 
Leefbaarheid en Veiligheid 

staan bijvoorbeeld in de  
Basismonitor Groningen
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“Het bijzondere aan de monitor Leefbaarheid en 
Veiligheid dat we een deel van de vragen al sinds 

1996 stellen. Zo kunnen we ontwikkelingen in wijken en 
buurten betrouwbaar in beeld brengen”
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Elk jaar doet OIS Groningen een onder-
zoek onder alle bedrijfsvestigingen in 
de gemeente. In dit onderzoek wordt 
informatie verzameld over de locatie 
en de werkzaamheden van vestigingen 
en het personeel. De uitkomsten van dit 
onderzoek worden opgenomen in het 
Vestigingenregister.

Waarom een Vestigingenregister? 

Stel: er moet een weg of bepaald gebied 
worden afgesloten. Daarover moeten 
bedrijven die daar mogelijk hinder van 
ondervinden geïnformeerd worden. Het 
Vestigingenregister maakt onder andere 
inzichtelijk waar bedrijven gevestigd zijn. 
Het Vestigingenregister laat ook zien 
hoe de werkgelegenheid in de gemeente 
zich heeft ontwikkeld, hoeveel startende 
ondernemingen er elk jaar zijn en op welk 
gebied bedrijven actief zijn. 

Als je bijvoorbeeld wilt weten waar 
bedrijven zijn gevestigd die zich bezig 
houden met Healthy Ageing, dan kun je 
informatie uit het Vestigingenregister van 
OIS opvragen. 

Wat is het Vestigingenregister? 

Het Vestigingenregister is een registra
tiesysteem met daarin gegevens over 
alle (circa 23.000) economisch actieve 
bedrijven en instellingen in de gemeente 
Groningen. De kerngegevens per vestiging 
zijn adresgegevens, werkgelegenheid en 
economische activiteit. Het register vormt 
de basis voor het jaarlijkse werkgele
genheidsonderzoek en van verschillende 
economische onderzoeken. Daarnaast 
wordt het door de gemeente gebruikt als 
startpunt om contact op te nemen met 
bedrijven binnen de gemeente Groningen. 
OIS beheert het Vestigingenregister en 
pleegt continu onderhoud om de gege
vens actueel en correct te houden. 

Wat is het werkgelegenheids–
onderzoek?

Eénmaal per jaar worden de gegevens in 
het vestigingenregister via een (internet)
vragenlijst aangevuld met cijfers over 
het aantal werknemers en controleren 
de bedrijven of de informatie over hun 
bedrijf bij de gemeente nog altijd klopt.  
Deze vragen komen bij alle circa 23.000 
vestigingen terecht. Vestigingen die niet 
reageren worden daarnaast telefonisch 
benaderd om ontbrekende gegevens te 
achterhalen.

De jaarslijkse enquête biedt ook ruimte 
voor extra vragen die de gemeente aan de 
bedrijven wil voorleggen. Er is bijvoorbeeld 
al eens gevraagd naar achtergrondken
merken van medewerkers van vestigingen 
(bijvoorbeeld opleidingsniveau) en over 
de ervaringen van de bedrijven met 
verstrekte informatie vanuit de gemeente.

hoe staat het Met de werkgelegenheid?
12
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In de gemeente Groningen zijn ruim 
23.000 bedrijfsvestigingen die elk jaar 

door OIS worden bevraagd.
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Beleidsonderzoek

Goede informatie is onmisbaar 
om succesvol beleid te kunnen 
maken. De onderbuik alleen is 
niet voldoende om nauwkeurig 
te weten wat er in de maat-
schappij speelt. Goed onderzoek 
op basis van enquêtes of andere 
databronnen kan de informatie 
naar boven halen die noodza-
kelijk is voor vruchtbaar beleid. 
Daarom luidt de slogan van OIS 
Groningen niet voor niks: Basis 
voor Beleid.

14
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In 2019 is OIS Groningen samen met de 
Rijksuniversiteit Groningen een onder-
zoek gestart onder inwoners met een 
bijstandsuitkering. In het experiment 
‘Bijstand op maat’ kregen 900 inwoners 
met een bijstandsuitkering meer vrijheid 
en minder verplichtingen vanuit de 
gemeente. Zij kregen meer regie over 
hun begeleiding en meer mogelijk-
heden om bij te verdienen. Tijdens het 
onderzoek kregen deelnemers regel-
matig vragen over hun ervaringen. In 
dezelfde periode werd dit experiment 
ook in enkele andere Nederlandse 
gemeenten uitgevoerd. 

Klaas Kloosterman was als onder
zoeker vanuit OIS betrokken bij het 
project Bijstand op Maat. Samen met 
dr. Arjan Edzes, verbonden aan de facul
teit Ruimtelijke Wetenschappen van de 
Rijksuniversiteit Groningen, schreef hij 
het rapport van het onderzoek dat de 
gemeente Groningen heeft gebruikt om 
de uitvoering van de Participatiewet te 
verbeteren. 

Klaas: “Het doel van het onderzoek was het 
beantwoorden van de vraag of de uitvoe
ring van de Participatiewet kan worden 
verbeterd door minder controle en dwang 
en meer ruimte voor eigen regie, extra 
begeleiding en maatwerk.” Het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zal de huidige wetgeving naar aanleiding 
van de experimenten evalueren en moge
lijk bijstellen. 

Klaas benadrukt dat dit geen doorsnee 
beleidsonderzoek was: “Doordat het 
ministerie van Sociale Zaken een zoge
heten Algemene Maatregel van Bestuur 

had genomen, was het mogelijk om gedu
rende twee jaar experimenten binnen de 
Participatiewet uit te voeren. Bovendien 
werd hetzelfde experiment ook in zes 
andere gemeenten uitgevoerd.”

De omvang van het project was aanzienlijk, 
wat betekende dat Klaas het onderzoek 
niet alleen af kon. “Intern was er veel 
samenwerking met de projectleider van 
Bijstand op Maat, maar ook met de afde
ling communicatie en de uitvoerende 
consulenten. Bovendien had ik binnen OIS 
het geluk dat een trainee en een stagiair 
mij bij het project konden ondersteunen.”

Bijstand 
oP

Maat

Meer informatie over het experiment 
Bijstand op Maat en het onderzoeks–
rapport zijn te vinden op:
gemeente.groningen.nl/bijstand-op-maat
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Maatschappelijk?

Maar hoe werkt dit met sociale 
en nietfinanciële aspecten? Om 
de maatschappelijke resultaten 
van nieuw beleid te kunnen 
inschatten, is de maatschappelijke 
kosten en batenanalyse (MKBA) 
ontwikkeld. Met een MKBA kunnen 
ook maatschappelijke effecten 
(zoveel mogelijk) in kosten en 
baten worden uitgedrukt. 

Wat kan men met een MKBA?

Een MKBA is een belangrijk hulp
middel bij onderbouwing van 
beleidskeuzes. Het is een infor
matieinstrument dat vanuit het 
perspectief van de maatschappij 
als geheel de voor en nadelen van 
een beleidsmaatregel systema
tisch in beeld brengt en waardeert 
(zoveel mogelijk in geld).

MaatschaPPel i jke 
kosten- en 
Batenanalyse

Een kosten-batenanalyse (in het bedrijfsleven vaak 
een business case genoemd) is een middel dat in 
veel organisaties wordt gebruikt om financiële risico’s 
te bepalen en in te schatten of een investering of een 
transactie financieel rendabel is. 
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Natuurlijk zijn niet alle elementen in geld 
te vangen, maar in een goede MKBA 
komen wel alle elementen aan de orde. 
MKBA voedt de discussie waarin verschil
lende effecten worden afgewogen. Zonder 
ethische, rechtvaardigheids en politieke 
dimensies.

Een MKBA kan bijvoorbeeld helpen bij:
• Het rangschikken van verschillende 

varianten van een project
• Het herbezinnen op of verbeteren 

van projecten
• Het beter verdelen van de kosten van 

een project over verschillende fases

Hoe verloopt een MKBA?

Een MKBA bestaat uit een paar stappen, 
die globaal als volgt kunnen worden 
samengevat:

1. Probleemanalyse
2. Vaststellen van de verschillende moge

lijke oplossingen
3. Inschatten effecten van de oplossingen
4. Maatschappelijke effecten uitdrukken 

in geld
5. Gevoeligheidsanalyse

De eerste drie stappen hebben de vorm 
van gesprekken met de opdrachtgever 
en andere betrokkenen. De laatste twee 
stappen bestaan uit rekenwerk en statisti
sche analyse van de verzamelde gegevens.

Wie kan deze MKBA uitvoeren?

Het uitvoeren van een MKBA is een speci
alistische manier van werken. Om een 
MKBA te kunnen uitvoeren hebben een 
aantal onderzoekers van OIS Groningen 
intensieve training gehad van een zeer 
ervaren MKBAprofessional. Deze onder
zoekers kunnen zodoende zelfstandig 
een MKBA uitvoeren of assisteren bij een 
uitgebreide MKBA (bijvoorbeeld bij zeer 
grote projecten).

MKBA-specialisten  
OIS Groningen

Marjolein Kolstein

Mayan van Teerns

Narly Rambharos 
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hoe teVreden 
is de sPorter?
Bewegen is gezond, zowel voor 
jongeren als voor volwassenen. Daarom 
probeert de gemeente Groningen de 
drempels om te sporten te verlagen, 
zodat zoveel mogelijk inwoners worden 
gemotiveerd in beweging te komen 
en te blijven. Het sportbeleid van de 
gemeente Groningen wordt uitgevoerd 
door Sport050. Zij faciliteren sporters en 
sportaanbieders op binnen- en buiten-
accommodaties, zoals sporthallen, 
ijsbanen en zwembaden. 

Om zoveel mogelijk inwoners aan het 
sporten te krijgen, wil Sport050 dat de 
sportvoorzieningen van uitstekende 
kwaliteit zijn. Maar hoe bepaal je de 
kwaliteit van een sportvoorziening? De 
beste manier om hier achter te komen, is 
natuurlijk het bevragen van de gebruiker. 

In opdracht van Sport050 voert OIS sinds 
2012 jaarlijks een onderzoek uit naar de 
kwaliteit van de sportvoorzieningen. 

Tevredenheid
Er zijn verschillende manieren om te 
bepalen hoe goed een sportvoorziening 
is. Omdat de ervaring van de gebruikers 
het meest belangrijk is, hebben OIS en 
Sport050 besloten jaarlijks een klant
tevredenheidsonderzoek uit te voeren. 
Afwisselend vindt er een onderzoek plaats 
naar de tevredenheid over de sporthallen, 
de gymzalen of de sportparken. Hiervoor 
worden de sporters die gebruik hebben 
gemaakt van de sportvoorziening bena
derd met de vraag of ze een online 
enquête willen invullen. 

Sportverenigingen die de voorzieningen 
gebruiken helpen bij het bereiken van 
de sporters door het verspreiden van 
de enquête onder hun leden. Daarnaast 
kunnen sporters de vragenlijst op 
locatie beantwoorden: we kunnen 
bijvoorbeeld posters ophangen 
over het onderzoek met een 
QRcode die verwijst naar de 
vragenlijst.

Ontwikkeling
Door elke drie jaar dezelfde voorzie
ningen te evalueren, ontstaat er in de loop 
der jaren een beeld van de ontwikkeling. 
Over het algemeen worden de sportvoor
zieningen de afgelopen jaren positief 
beoordeeld, hoewel er altijd punten ter 
verbetering te vinden zijn. Dit  komt naar 
voren in de diverse rapportages die OIS 
inmiddels heeft gepubliceerd over de 
sportvoorzieningen van Sport050. 

klanttevredenheids onderzoek
Elke organisatie wil graag weten wat klanten van 
haar producten of diensten vinden. Een onderzoek 
naar klanttevredenheid kan duidelijk maken wat 
er in de dienstverlening verbeterd kan worden. OIS 
helpt verschillende onderdelen van de gemeente 
door het uitvoeren van klanttevredenheidsonder-
zoeken onder afnemers van diensten en producten. 
Dit gebeurt onder inwoners van de gemeente, maar 

bijvoorbeeld ook onder klanten van OIS zelf.
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Jaarlijks voert OIS voor Sport050 een 
onderzoek uit onder de gebruikers van 
de sportvoorzieningen in de gemeente.
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Binnen OIS wordt gebruik gemaakt 
van zowel kwantitatief als kwalitatief 
onderzoek. Marjolein Kolstein doet veel 
kwalitatief onderzoek en vertelt ons 
daarover.

“Kwalitatief onderzoek gebruiken we als 
we willen weten wat er precies leeft en 
speelt en waarom. Het geeft  waardevolle 
informatie over achterliggende motiva
ties, meningen, wensen en behoeften. 
We maken regelmatig gebruik van de 
methode kwalitatief onderzoek. Het geeft 
veel informatie over bepaalde keuzes en 
meningen die in een enquête niet naar 
voren komen. Bovendien kan kwalita
tief onderzoek een mooie aanvulling op 
kwantitatief onderzoek zijn, omdat het 
het verhaal achter de cijfers vertelt. We 
hebben deze vorm van onderzoek bijvoor
beeld toegepast binnen het onderzoek 
naar Kansrijk Oost.“
 
Wat is Kansrijk Oost?

“Kansrijk Oost is in 2018 gestart omdat 
de gemeente Groningen wil nagaan wat 
nodig is om te komen tot een effectievere 

aanpak van armoede. Dit onder meer 
omdat de gemeente Groningen graag 
uit de top drie van armste gemeenten 
wil komen. Wat is daarvoor nodig, welke 
interventies pleeg je wanneer, wat is het 
meest effectief en hoe valt bij verschil
lende doelgroepen het meeste en het 
snelste resultaat bereiken? 

“Kansrijk Oost is een project voor inwo
ners uit de wijken Beijum en Lewenborg. 
Elk gezin uit deze wijken dat deelneemt 
aan het project heeft een buddy gekregen 
die samen met een professional van de 
WIJ het gezin begeleidt.”

Wat is de rol van onderzoek hierin?

“Het onderzoek van OIS bestaat uit een 
resultaatmeting en een beschrijving van 
de methodiekontwikkeling. De resultaat
meting wordt ingezet om te kijken of en 
in hoeverre de beoogde resultaten van 
Kansrijk Oost zijn behaald. Voor deze 
meting vullen deelnemers aan het begin 
en aan het eind van de begeleiding een 
vragenlijst in.” 

“De beschrijving van de ontwikkeling van 
de methodiek biedt zicht op de belang
rijkste vraag binnen het project: Op welke 
manier moeten we huishoudens die in 
armoede leven, maatwerk en intensieve 
begeleiding bieden, om de kans om uit de 
armoede te komen zo groot mogelijk te 
maken? Om hier antwoord op te geven 
hebben we gebruik gemaakt van kwalita
tief onderzoek.”

Hoe ziet dit kwalitatieve onderzoek er 
in de praktijk uit?

“Wij hebben als groep onderzoekers 
gesprekken gevoerd met professionals 
van de WIJteams, buddy’s, deelnemers 
aan het project en de projectbegeleiders. 

de kwaliteit Van kansri jk oost
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We hebben gekozen voor individuele 
gesprekken met de deelnemers en daar
naast groepsgesprekken met de buddy’s 
en de WIJmedewerkers. De gesprekken 
gaven ons de mogelijkheid om door 
te vragen op wat er verteld werd. We 
konden ingaan op bepaalde motieven, 
keuzes en meningen. In de groeps
gesprekken konden de buddy’s en de 
WIJmedewerkers elkaar aanvullen en 
met elkaar in gesprek over verschillende 
standpunten.”

Waarom voerden jullie verschillende 
soorten gesprekken?

“Het voordeel van de individuele 
gesprekken is dat de deelnemers vrijuit 
konden spreken en alle ruimte kregen. 
Voor alle gesprekken geldt dat we de 
ervaringen van de betrokkenen uit de 
gesprekken hebben meegenomen naar 
de volgende gesprekken.“

Het rapport van het onderzoek naar 
Kansrijk Oost, waar Marjolein samen met 
collega onderzoeker Klaas Kloosterman 
aan heeft gewerkt, verschijnt in de loop 
van 2020.
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Business intelligence

Business intelligence is in het bedrijfsleven 
de term voor het omzetten van data in informatie. 
Gegevens uit diverse bronnen worden bij OIS ingelezen in 
het datawarehouse en worden daarvandaan geautomatiseerd 
via rapportages binnen de organisatie verspreid, zodat zij van de meest 
actuele informatie wordt voorzien.
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Binnen de gemeente Groningen levert 
het Business Intelligenceteam van OIS 

een groot aantal rapporten aan verschil
lende onderdelen van de organisatie. Eén 
van de meest gebruikte rapporten binnen 
de organisatie is het dashboard Bedrijfs
voering. Het BIteam levert dit dashboard 
maandelijks aan alle directeuren, control
lers en adviseurs binnen de gemeente.

“Het dashboard bedrijfsvoering laat de 
belangrijkste indicatoren binnen de 
gemeente op het gebied van bedrijfsvoe
ring zien” legt Erwin Reinders, BI specialist 
bij OIS, uit. “De vorm en inhoud van het 
dashboard zijn geïnspireerd op Vensters 
voor Bedrijfsvoering, een instrument dat 
door het hele land door overheden wordt 
toegepast om inzicht te krijgen in hun 
bedrijfsvoering. Elke maand leveren wij 
een rapportage die door de directeuren 
op de iPad of PC te bekijken is.” 

“De selectie van indicatoren is tot stand 
gekomen in samenspraak met de 
gemeentesecretaris”, aldus Erwin. “Daarna 
is de selectie in overleg met medewerkers 

van Concern Control bijgesteld.” In het 
dashboard worden de indicatoren in 
grafieken en tabellen uitgewerkt, zodat de 
directeuren en adviseurs in één oogop
slag kunnen zien hoe de organisatie 
ervoor staat. “We hebben het dashboard 
eenvoudig gehouden, zodat het overzich
telijk blijft”, legt Erwin uit. “In een apart 
document leveren we de definities die 
achter de indicatoren zitten, zodat deze 
voor alle gebruikers duidelijk zijn en er 
geen verwarring ontstaat.”

“De klanten kunnen voor hun directie zien 
hoe er gescoord wordt op elke indicator, 
afgezet tegen de streefwaarde van de 
gemeente. Ook kan je zien hoe het ziek
teverzuim in ‘jouw’ directie is en hoe zich 
dat verhoudt ten opzichte van de andere 
directies.”

De data die in het dashboard worden 
getoond zijn afkomstig uit het dataware
house dat OIS beheert. “Op dit moment 
maken we het dashboard in Cognos 
Analytics, maar we zijn bezig om het om te 
zetten naar Microsoft Power BI. Met Power 

BI krijgen de gebruikers van het dash
board nog meer vrijheid om te bepalen 
op welk apparaat zij het dashboard willen 
zien.” Omdat er gebruik wordt gemaakt 
van data in het datawarehouse, kunnen 
de rapportages in meerdere tools worden 
aangeboden. “Zo kunnen we onze 
producten leveren op de manier die het 
beste aansluit bij de wensen van de klant”, 
licht Erwin toe.

dashBoard Bedr i jfsVoer ing

Ook geïnteresseerd in het gebruik 
van een dashboard met actuele 
informatie over uw afdel ing? 
Neem contact op met OIS via  
ois@groningen.nl om te kijken wat 
wij voor je kunnen betekenen.
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Zaakgericht werken binnen de gemeente 
is een manier van werken waarin klanten, 

zoals inwoners of bedrijven, doorlopend 
inzicht kunnen krijgen in de actuele status 
van hun zaak, bijvoorbeeld een klacht of 
een aanvraag. Om inzicht te krijgen in de 
afhandeling van zaken, zoals het aantal 
afgehandelde zaken of de afhandelter
mijnen, heeft OIS een dashboard ontwik
keld met relevante informatie. Mireille 
van der Wal is BIspecialist bij OIS en 
biedt ons een kijkje in de keuken van dit 
dashboard, dat processen van bijna alle 
directies van de gemeente bevat.

Wat is precies het dashboard 
‘Zaakgericht Werken’?

Mireille: “Het dashboard bestaat uit diverse 
rapporten die wij binnen Cognos Analytics 
aanbieden. Deze geven inzicht in verschil
lende zaaktypen, zoals de hoeveelheid 
zaken die per jaar, per week of zelfs per 
dag worden afgehandeld en informatie 
over doorlooptijden, afhandeltermijnen 

en hoe de zaken binnenkomen, bijvoor
beeld via internet, telefoon of per post. 
Daarnaast leveren we informatie over 
terugbelverzoeken, die (vaak) binnen
komen bij het Klant Contact Centrum: 
hoeveel, hoe vaak en hoe snel, daar komt 
het op neer.”

Wie maken binnen de gemeente 
gebruik van deze informatie?

“Eigenlijk is de gehele gemeente klant 
van deze producten. Cognos Analytics is 
voor alle medewerkers van de gemeente 
beschikbaar en via de map Concern 
kan iedere medewerker het dashboard 
Zaakgericht Werken bekijken. Daarnaast 
zijn er rapporten die we maken voor een 
specifieke afdeling, zoals Juridische Zaken, 
Stadstoezicht of Stadsbeheer. Deze 
rapporten zijn vooral gericht op het werk 
van medewerkers van die afdeling.”

Wat kunnen deze medewerkers met 
al die informatie?

“Bij Juridische Zaken maken we inzichtelijk 
hoeveel bezwaren en beroepzaken er zijn. 
Als deze niet op tijd worden afgehandeld, 
kan dit de gemeente geld kosten. Van de 
meldingen in de openbare ruimte hebben 
we voor de directie Stadsbeheer een 

rapport gemaakt waarin ondubbelzinnig 
staat hoeveel meldingen nog niet zijn 
afgehandeld en of deze over termijn zijn. 
Zo helpen we Stadsbeheer bij het tijdig 
afhandelen van meldingen van inwoners.” 

“We maken ook rapporten waarin infor
matie staat die medewerkers anders zelf 
uit allemaal systemen zouden moeten 
halen. Zo kunnen we werkzaamheden 
automatiseren en kunnen deze mede
werkers efficiënter werken. Dit doen 
we bijvoorbeeld voor de afdeling 
Documentair Informatiebeheer.”

zaakger icht 
werken
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Dat klinkt als meer dan alleen maar 
rapportages maken?

“In het begin was het erg zoeken naar 
datgene wat ik precies inzichtelijk moest 
maken. Maar in de loop der tijd werden de 
vragen van medewerkers van de directies 
concreter en werd het afstemmen steeds 
makkelijker. Daar wordt steeds duidelijker 
hoe zij deze informatie kunnen gebruiken 
om te sturen op resultaten.”

Dat is vermoedelijk veel werk! Dat 
doe je vast niet allemaal alleen?

“Wij werken binnen het BIteam altijd met 
meerdere mensen aan een project. Ik werk 
voor zaakgericht werken intensief samen 
met enkele DWHontwikkelaars, die ervoor 
zorgen dat de data klaar staan. Daar maak 
ik vervolgens rapporten van. Daarnaast 
werken we veel samen met de collega’s 
van Functioneel Beheer. Zij beheren de 
eSuite, de applicatie voor zaakgericht 
werken, en krijgen veel vragen naar infor
matie uit het systeem. Door elkaar op de 
hoogte te houden, voorkomen we dat er 
dubbel werk wordt uitgevoerd. Bovendien 
weten de functioneel beheerders het 
beste hoe een applicatie in elkaar steekt.”
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datawarehouse
In 2017 startte een aantal collega’s van 
de gemeente Groningen een ambitieus 
project. Zij werkten bij verschillende 
afdelingen, maar wilden samenwerken 
om het gebruik van data binnen de 
gemeente te verbeteren. Om dit te 
bewerkstelligen, maakten zij een start 
met wat het gemeentelijke dataware-
house zou gaan worden. 

“Op dat moment waren er veel verschil
lende kanalen binnen de gemeente 
waarlangs informatie geleverd”, aldus 
Eric Ritsema, datawarehouseontwikke
laar sinds het begin van het project. “We 
kwamen uit een organisatie met dien
sten, waarin elke dienst op een andere 
manier omging met managementinfor
matie. Overal binnen de gemeente waren 
medewerkers bezig met het leveren van 
financiële en andere informatie.” 

Om dit op te lossen werkten medewerkers 
van Onderzoek en Statistiek, Functioneel 
Beheer en Financiën samen aan het data
warehouse. Uiteindelijk hebben deze 
medewerkers hun krachten gebundeld op 

de daaruit gevormde afdeling OIS, waar 
zij het datawarehouse verder ontwikkelen 
en beheren.

Eric: “Het datawarehouse bevat data 
uit allerlei systemen van de gemeente. 
Zo hebben we gegevens over perso
neel en financiën, maar ook informatie 
over primaire processen zoals werk en 
inkomen, stadstoezicht, maatschappelijke 
ontwikkeling en de basisregistraties.” De 
gegevens worden vanuit de systemen 
in het datawarehouse ingelezen en 
volgens afgesproken definities en 
procedures opgeslagen, zodat verschil
lende groepen collega’s er gebruik van 
kunnen maken. Eric: “De meeste data in 
het datawarehouse worden gebruikt om 
management rapportages en statistieken 
te maken, maar de data worden ook 
door onderzoekers gebruikt voor diverse 
soorten onderzoek.”

Sinds de start van het datawarehouse 
is er een enorme groei geweest van 
de hoeveelheid data die er in wordt 

opgeslagen. Inmiddels zijn er tientallen 
gemeentelijke systemen ontsloten. 

Marcel Zonneveld is bij OIS medever
antwoordelijk voor het beheer van het 
datawarehouse. Marcel legt uit wat dit 
inhoudt: “Elke dag worden er gegevens 
uit tientallen systemen gekopieerd naar 
het datawarehouse, zodat rapportages 
gebruik maken van actuele data. Wij 
houden in de gaten dat dit proces goed 
verloopt en lossen problemen op als deze 
zich voordoen.” 

De gemeente is een organisatie waar
binnen continu verandering plaatsvindt.
Daar hebben medewerkers van OIS ook 
mee te maken. Marcel: “Elke keer als een 
applicatie een update krijgt of een proces 
wordt gewijzigd, moeten wij er voor 
zorgen dat de rapportages die van data 
hieruit afhankelijk zijn, blijven draaien.” 
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Processen geMeente groningen 
in het datawarehouse
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data science

De ontwikkelingen gaan snel op 
het gebied van data. Binnen de 
gemeente zijn er steeds meer 
systemen die grote hoeveelheden 
data bevatten of verzamelen. Om 
deze nieuwe en ook historische 
data te kunnen verwerken en 
analyseren maken onderzoekers 
van OIS gebruik van moderne tech-
nieken: Data Science. 
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Voor de afdeling Burgerzaken van de 
directie Publieke Dienstverlening doet 

OIS onderzoek naar de kwaliteit van de 
bevolkingsadministratie: de Basisregis
tratie Personen (BRP). 

Alfons Klein Rouweler en Loes van 
Rijsewijk zijn als onderzoekers verant
woordelijk voor de uitvoering van dit 
project. “De afdeling Burgerzaken is onder 
meer verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de BRP. Zij controleren of een bepaald 
persoon op het geregistreerde adres 
woont”, aldus Alfons. “Om dit te bereiken, 
doen de medewerkers van Burgerzaken 
adresonderzoeken. Deze onderzoeken 
starten als er een signaal bij de gemeente 
binnenkomt, bijvoorbeeld een onbestel
bare brief.”

“Wij kijken of er patronen in dit soort 
signalen zitten. Is er een bepaald type 
persoon dat altijd onderzocht wordt? Of is 
er een specifiek kenmerk van een adres dat 
een onderzoek uitlokt? We proberen deze 
kenmerken te vatten in een wiskundig 
model. 

Medewerkers onderzoeken momenteel 
alle binnenkomende signalen. Op grond 
van ons model hopen we informatie aan 
te dragen waarmee signalen beperkter 
en gerichter kunnen worden onderzocht”, 
legt Alfons uit. “Het gebruik van data op 
deze manier is een nieuwe benadering, 
die medewerkers kan helpen hun werk 
efficiënter te doen.”

“We hopen dat de afdeling 
Burgerzaken hun medewerkers 

met onze hulp gerichter kunnen 
inzetten. Dit leidt uiteindelijk tot 

een betere kwaliteit van de BRP”

Voor dit project werken de onderzoekers 
nauw samen met de medewerkers van de 
afdeling Burgerzaken. Eerst zijn er inter
views geweest met medewerkers van de 
afdeling over hun werk en hoe OIS hun 
hierbij kan helpen. “Het is nadrukkelijk 
de bedoeling om, door medewerkers te 
betrekken, bij te dragen aan een verande
ring op de afdeling”, legt Alfons uit. 

Enkele medewerkers vormen samen 
een panel dat de onderzoekers kunnen 
raadplegen voor het onderzoek. Alfons: 

“We vragen telkens of de uitkomsten 
naar verwachting zijn of dat ze bijzon
dere uitkomsten kunnen verklaren. Ook 
vormen zij voor ons het aanspreekpunt 
voor inhoudelijke vragen.” 

Betere data Voor Betere adressen
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Wat houdt het risicomodel sociale 
zekerheid in?

“Met het r isicomodel kunnen we 
onderscheid maken tussen regel en 
onregelmatigheden in betalingen bij 
bijstandsuitkeringen. Bovendien kan het 
model risico’s op bijstandsfraude beter 
inschatten. In het maken van dit soort 
modellen staat dataanalyse centraal en 
gebruiken we verschillende technieken uit 
de Machine Learning.”

Wat kan men bij Rechtshandhaving 
met zo’n model?

“Het model biedt kennis en informatie 
aan handhavers over het proces waarin zij 
werken. Zo selecteren dergelijke modellen 
kenmerken waarmee verwijtbare fraude 
van nietverwijtbare fraude onderscheiden 
kan worden. Met het predictieve karakter 
van de modellen bestaat de mogelijkheid 
de kans op een bepaalde uitkomst zo 
goed mogelijk te schatten. Met het oog 
op de handhavingspraktijk kan de kans op 
fraude of geen fraude worden berekend.”

risicoModel sociale 
zekerheidsfr aude

Narly Rambharos is onderzoeker bij OIS en houdt zich vooral bezig met data 
 science-projecten. Naast haar werk bij de gemeente is ze tegelijkertijd bezig met 
een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor dit promotieonder-
zoek heeft zij samen met collega’s van OIS een risicomodel voor de sociale zeker-
heid ontwikkeld. Dit model is ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met 
de afdeling Rechtshandhaving van de gemeente Groningen.
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Is het niet gevaarlijk om dit soort 
beslissingen door een model te laten 
nemen?

“In dit geval maakt het model geen beslis
singen. Het model doet voorspellingen op 
basis van gegevens. Deze voorspellingen 
worden vervolgens door de medewerkers 
van Rechtshandhaving gecontroleerd. Er 
is geen sprake van dat de computer ge 
automatiseerd beslissingen uitvoert. Het 
werken met risicoprofielen vormt vooral 
een aanvulling op de huidige systematiek 
die door de gemeente wordt gebruikt om 
sociale zekerheidsfraude op te sporen. 
Bovendien hebben we er bewust voor 
gekozen om gevoelige achtergrondken
merken van inwoners niet in het model 
mee te nemen.” 

Wat willen jullie in de toekomst met 
dit risicomodel gaan doen?

“We zijn dit model continu aan het 
doorontwikkelen. Samen met collega’s 
proberen we nog meer relevante gege
vens te verzamelen en aan het model toe 
te voegen. Met dergelijke modellen voor 
predictive modelling kunnen we hulp 
bieden bij screening van de bijstandspo
pulatie op eventuele fraude waardoor 
Rechtshandhaving gerichter preventief 
beleid kan voeren.” 

Narly is ook betrokken geweest bij het 
opzetten van de tool ‘Eerlijke algoritmen’. 

Deze tool is door het CBS ontwikkeld in samen-
werking met een aantal machine learning 
specialisten. De toolkit biedt gemeenten een 
handleiding voor het gebruik van machine 
learning met aandacht voor ethische, juridi-

sche en organisatorische randvoorwaarden.
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Sinds enkele jaren rijdt er een opval
lende auto rond door onze gemeente 

met daarop het logo van de gemeente 
Groningen. Deze witte Renault Zoë valt 
vooral op door de installatie die op het 
dak is geplaatst, die allerlei camera’s 
bevat en wordt gebruikt voor de hand
having van de parkeerbelasting.

Deze zogenaamde scanauto rijdt door 
de straten waar betaald parkeren geldt 
en scant de kentekens van geparkeerde 
auto’s. Een aantal medewerkers van 
handhaving van de gemeente Groningen 
volgt de scanauto en controleert de 
auto’s waarvan de scanauto doorgeeft 
dat ze geen parkeerrecht hebben of fout 
geparkeerd staan. 

Van alle scans die de auto maakt, worden 
data opgeslagen. Het kenteken wordt 
alleen opgeslagen als er een overtre
ding is begaan en deze data nodig zijn 
voor handhaving. De data worden door 
OIS ingelezen in het datawarehouse en 
gereed gemaakt voor rapportages en 
analyses. 

Arjen van Boven, dataspecialist bij OIS, 
heeft er voor gezorgd dat deze data 
nu voor de organisatie beschikbaar zijn. 
Arjen: “De data van de scanauto worden 
voor een aantal doelen gebruikt. Het 
belangrijkste doel is het genereren van 
managementinformatie voor de directie 
Stadstoezicht. Elke dag zijn er nieuwe 
cijfers over de routes van de scanauto 
en over de hoeveelheid controles en 
bekeuringen.” 

Nieuwe rapportages op basis van de 
data van de scanauto kunnen snel 
worden gemaakt nu de data in het 
datawarehouse staan. “Daarnaast onder
zoeken we de manieren waarop we nog 
meer uit deze gegevens kunnen halen”, 
legt Arjen uit. “Zo hebben we een dash
board ontwikkeld waarop de gebruikers 
kunnen zien hoeveel auto’s er gepar
keerd staan in een gebied ten opzichte 
van het aantal parkeerplaatsen. We 
kunnen met deze data de parkeerdruk 
op dat moment schatten.” 

Binnen de gemeente loopt nu een 
onderzoek om te kijken waar deze 
parkeerdrukinformatie allemaal voor 
gebruikt kan worden.

In de toekomst kan met nieuwe 
methoden mogelijk voorspeld worden 
op welke momenten de scanauto het 
beste bepaalde buurten kan aandoen. 
Zo kunnen de scanauto en de volgens 
efficiënt worden ingezet.

Parkeerdruk BePalen Met kentekenscans

Om te onderzoeken op welke 
mogelijke manieren de data van de 

scanauto gebruikt kunnen worden, heeft 
OIS eind 2019 samen met het Kennisnet-
werk Data Science van Samenwerking 
Noord een bijeenkomst georganiseerd. 
In deze sessies analyseerden vijftig data 
scientists van verschillende organisaties 
uit het noorden de data van de scan-
auto. Het doel was om aan de hand van 
de data de auto op het juiste moment 
op de juiste plaats te laten rijden, om 
meer scans en meer bekeuringen te 
krijgen.
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saMenwerking

Om relevante informatie te kunnen blijven 
leveren, werkt OIS Groningen veel samen 
met externe partijen op het gebied van 
data en onderzoek. Samen met de exper-
tise van onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
probeert OIS het beste te bereiken voor de 
gemeente Groningen.
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urBan data center

regio groningen

De gemeente Groningen en het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 

werken sinds 2017 samen in het Urban 
Data Center regio Groningen. Door slim 
gebruik te maken van de kennis en data 
van de gemeente en deze te combi
neren met de data van het CBS kunnen 
lokale beleidsvragen beantwoord worden. 
Zo krijg je rijkere informatie en betere 
inzichten. Met als uiteindelijke doel om 
beter beleid mogelijk te maken.

In het Urban Data Center regio Groningen 
lopen verschillende onderzoeksprojecten. 
Variërend van een armoedemonitor, 
onderzoek naar het Wmogebruik naar 
inkomen tot vraagstukken over verhuis
bewegingen en schooladviezen van 
basisschoolleerlingen. Hiervoor werken de 
onderzoekers van het CBS intensief samen 
met de onderzoekers van OIS Groningen 
en domeinspecialisten van de gemeente.  

Jelmer Hitzert is coördinator van het UDC. 
Jelmer: “Daar waar mogelijk zoeken we de 
samenwerking op met buurgemeenten 
en organisaties zoals de regio Groningen
Assen, Aletta Jacobs School of Public 
Health en CMO Stamm.” 

“Nog belangrijker dan de cijfers is het 
verhaal en de duiding. Cijfers alleen 
zeggen niet altijd alles. De onderzoeksre
sultaten worden daarom met de gemeente 
besproken en geduid. De ene keer is het 
eindresultaat een tabel of rapport en een 
andere keer maken we een interactief 
dashboard of presentatie.” 

Vanuit de gemeente Groningen wordt 
jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor 
innovatieve onderzoeken. Vanuit het UDC 
is men altijd op zoek naar nieuwe interes
sante beleidsvragen. 

Op de website van het CBS staan alle 
onderzoeken die gepubliceerd zijn door 
het Urban Data Center regio Groningen. 

 
UDC Groningen:

Inge de Vries

Hanneke van der Hoef

Jelmer Hitzert

Heb je behoefte aan cijfers of nieuwe 
inzichten over jouw beleidsveld? Het zou 

maar kunnen dat het UDC hierbij kan helpen. 
Het CBS beschikt over talloze bronnen met 
gedetailleerde gegevens. Als je vragen 
hebt over onderzoek, statistiek of wil sparren 
om te kijken wat het UDC voor je kan bete-
kenen, mail dan naar udc@groningen.nl of 

bel Jelmer (06–11184989).
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Loes van Rijsewijk is vanuit OIS 
als één van de onderzoekers 
betrokken bij de minor. Loes: “OIS 
functioneert als opdrachtgever 
voor een deel van de studenten. 
Wij formuleren een vraag en 
leveren de studenten een dataset 
om te analyseren. We willen 
studenten leren hoe beleids
vragen met dataanalyse kunnen 
worden beantwoord. Naast het 
begeleiden van studenten geven 
we vanuit OIS ook gastcolleges 
aan de studenten over het 
werken met data.“

De studenten binnen de minor 
hebben verschillende achter
gronden en komen onder andere 
uit de sociale wetenschappen, 
natuurwetenschappen en in 
enkele gevallen van letteren 
of rechten. De nadruk ligt op 
interdisciplinair werken en het 
opdoen van vaardigheden in het 
omgaan met data.

Voor de afronding van de minor 
leveren de studenten een product 
aan de opdrachtgever. Loes 
legt uit: “Dit kan bijvoorbeeld 
een rapport of een presentatie 
opleveren, maar ze kunnen ook 
een dashboard of app maken. 
Studenten leren dus niet alleen 
hoe je op een goede manier 
met data werkt, maar ook hoe je 
data interpreteert en resultaten 
vervolgens communiceert.”

In het nieuwe studiejaar zal een 
nieuwe groep studenten de 
minor gaan volgen. De gemeente 
heeft een nieuwe opdracht voor 
deze groep klaarstaan en een 
aantal medewerkers van OIS zal 
deze nieuwe lichting begeleiden 
in het ‘data wise’ worden.

aan de data Met studenten
D e  R i j k s u n i v e r s i t e i t 
Groningen heeft voor 
studenten die geïnteres-
seerd zijn in het werken 
met data de minor Data 
Wise opgezet met als 
leus: ‘Data science for 
society’. Een minor bevat 
een aantal vakken die 
studenten van verschi l -
lende studies in het vrije 
deel van hun opleiding 
kunnen doen. Deze minor 
trekt jaar l i jks tiental len 
bachelorstudenten vanuit 
verschillende disciplines 
van de universiteit.

De gemeente Groningen 
wordt gebruikt als voor-
beeld van een organisatie 
die data gebruikt om rich-
ting te geven aan beleid. 
OIS is dé plek waar dit 
gebeurt. 
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De gemeente Groningen heeft zich in 
2019 aangesloten bij het project City 

Deal – zicht op ondermijning. Dit project 
is een samenwerking tussen de ministe
ries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid 
en Justitie, de politie, de Belastingdienst, 
gemeenten en het CBS. Het doel is om 
ondermijnende criminaliteit aan te pakken. 
Binnen de City Deal wordt door analisten 
van de verschillende deelnemende 
gemeenten, het CBS en de Belastingdienst 
onderzoek gedaan naar ondermijnende 
criminaliteit. Hiervoor gebruiken ze onder 
andere de grote hoeveelheid data die het 
CBS tot haar beschikking heeft. 

Namens de gemeente Groningen maakt 
Erik van der Werff deel uit van de groep 
analisten van de City Deal, de zogeheten 
kerngroep. Erik legt uit: “Als gemeente 
willen we graag meer grip hebben op 
ondermijnende criminaliteit. De City Deal 
geeft ons de mogelijkheid om met data 
van het CBS inzichten te verkrijgen in 
lokale en regionale patronen van georga
niseerde criminaliteit.”
 
De gemeente Groningen hoopt zo de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit in 
stad en regio te verbeteren en deze vaak 
onzichtbare vorm van criminaliteit terug 
te dringen.

Erik: “De resultaten van de City Deal 
worden gepubliceerd op een dashboard 
dat door iedereen kan worden bekeken. 
We plaatsen er onder andere informatie 
op over verdacht vastgoedbezit en drugs
problematiek binnen diverse gemeenten.” 
Medio 2020 doen er tien grote gemeenten 
aan het project mee en werken analisten 
van de gemeenten samen. “Het is heel leer
zaam om samen te werken met mensen 
van het CBS en andere gemeenten”, aldus 
Erik. “We werken in een scrumteam en 
proberen elke vier weken nieuwe infor
matie op te leveren voor de gemeenten.” 

Meer gr iP oP onderMijnende cr iMinal iteit
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Medewerkers van Openbare Orde en 
Veiligheid zijn bij het project betrokken als 
opdrachtgever. Zij bepalen met vertegen
woordigers van andere gemeenten wat 
er binnen het project onderzocht wordt. 
Daarnaast is er regelmatig contact tussen 
OIS en de lokale projectleider om te kijken 
hoe we de resultaten van de City Deal in 
Groningen kunnen gebruiken en welke 
onderwerpen we lokaal intensiever willen 
bestuderen. Hiervoor is er bovendien 
regelmatig contact met vertegenwoor
digers van de politie en de Regionale 
Informatie en Expertise Centra (RIEC’s).

“Het CBS beheert het dashboard en houdt 
toezicht op de gebruikte gegevens, zodat 
er geen privacygevoelige gegevens op 
het dashboard terecht komen”, legt Erik 
uit. “Het project loopt in ieder geval door 
tot en met 2021. Tot die tijd proberen we 
zoveel mogelijk inzicht te bieden en vraag
stukken van gemeenten op te lossen.”

Het dashboard Zicht op Ondermijning:
www.zichtopondermijning.nl
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inforMatie voor 
iedereen

Veel van de informatiepro-
ducten die OIS Groningen 
maakt zijn openbaar. Deze 
worden gepubl iceerd 
op de website van OIS 
en in meerdere (digitale) 
producten. Zo kunnen 
inwoners,  panel leden, 
beleidsmakers en de poli-
tiek zien wat er speelt in 
de gemeente.
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BasisMonitor groningen

Nieuwsgierig? Neem zelf een kijkje op de 
website van de Basismonitor Groningen: 

www.basismonitor-groningen.nl

Iedereen die ooit een huis heeft gekocht 
zal het herkennen: je vindt het huis dat 

aan je eisen en wensen voldoet, maar staat 
het ook in de wijk waar je wilt wonen? 

De Basismonitor Groningen is ontwikkeld 
om dit soort vragen te beantwoorden. In 
de Basismonitor staat heel veel informatie 
over de gemeente, maar vooral over de 
verschillende wijken. “De Basismonitor 
bestaat uit twee delen”, vertelt Mayan van 
Teerns, onderzoeker bij OIS en project
leider van de basismonitor. “In de Stand 
van Groningen beschrijven we trends 
van diverse statistieken over gemeente
lijke beleidsthema’s. In Het Kompas van 
Groningen krijgt de bezoeker van de 
website een overzicht van de situatie in 49 
wijken en dorpen in de gemeente”. 

Mayan: “Bezoekers van de website kunnen 
zien hoe de gemeente en de wijken en 
dorpen er momenteel voor staan en hoe 
ze zich hebben ontwikkeld. De informatie 
is bijvoorbeeld geschikt als startpunt voor 
gesprekken tussen organisaties en inwo
ners. Bovendien wordt de informatie van 
de monitor gebruikt als basis voor beleid 

van de gemeente. Behalve medewerkers 
van de gemeente maken ook inwoners, 
buurtverenigingen, maatschappelijke 
organisaties en onderwijsinstellingen 
veelvuldig gebruik van de Basismonitor.” 

Welke gegevens er in de Basismonitor 
staan, wordt bepaald door een verte
genwoordiging van medewerkers van de 
verschillende domeinen van de gemeente. 
Zij bepalen samen met OIS welke indica
toren worden opgenomen.

Alle gegevens in de Basismonitor worden 
door Mayan en haar collega’s verza
meld en aan de monitor toegevoegd. 
Veel gegevens komen uit een omvang
rijke enquête onder de inwoners van de 
gemeente naar leefbaarheid en veiligheid 
in de buurt en hun eigen leefsituatie (zie 
pagina 12).  Daarnaast wordt er nog een 
groot aantal andere bronnen binnen de 
gemeente gebruikt. 

“In één oogopslag laat 
de Basismonitor door de 

stoplichtkleuren zien hoe een wijk 
of dorp ervoor staat”

Naast het verzamelen van de gegevens 
voorzien Mayan en haar collega’s, samen 
met de beleidsafdelingen, de infor
matie in de Basismonitor van teksten 
waarin zij ontwikkelingen duiden en de 
onderlinge samenhang tussen onder
werpen benoemen. “De informatie in de 
Basismonitor proberen we zoveel moge
lijk in samenhang te tonen. Zo kunnen 
de gebruikers van de website van elke 
wijk doorklikken naar andere wijken en 
de wijken onderling vergelijken”, aldus 
Mayan. 
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gronoMeter
Age Stinissen is medewerker statistiek 
bij OIS. Hij levert cijfers aan medewer-
kers van de gemeente, maar ook aan 
burgers, bedrijven en overheidsinstel-
lingen. Eén van de manieren waarop 
hij cijfers verspreidt is via Gronometer. 

Gronometer is de Groningse versie van de 
Buurtmonitor: een website die meerdere 
gemeenten gebruiken om algemene cijfers 
over hun gemeente te verspreiden. Elke 
gemeente kan hier haar eigen draai aan 
geven. Zo staan er voor Groningen vooral 
onderwerpen in die voor Groningers inte
ressant zijn.

“De onderwerpen waarover informatie 
in Gronometer staat variëren van bevol
kingsaantallen, aantallen woningen tot de 
mening van inwoners over hun buurt”, legt 
Age uit. “Bijna alle cijfers zijn beschikbaar 
per buurt, sommige zelfs per subbuurt. 
Bovendien heeft de gebruiker zelf de 
vrijheid om te bepalen op welk aggrega
tieniveau hij de gegevens wil zien en over 
welke onderwerpen.”

De onderwerpen die op Gronometer 
staan zijn dus zeer divers: naast basiscij
fers over bevolking en woonruimte bevat 
de webite ook informatie over onderwijs, 
sport, verkeer, de uitslagen van verkie
zingen en vele andere thema’s. Age: “De 
gebruiker kan de resultaten opvragen als 
tabel, als grafiek of in een kaart. De kaart 
of grafiek kan in Gronometer naar eigen 
wens worden opgemaakt en kan vervol
gens worden gedownload.” 

Op deze manier kan heel veel informatie 
verstrekt worden door de gemeente, 
zonder dat Age en zijn collega’s meer 
informatieverzoeken krijgen dan zij 
aankunnen.

“De resultaten van Gronometer 
kunnen in een tabel of als 

plaatje gedownload worden en 
kunnen zo goed gebruikt worden 

in bijvoorbeeld een werkstuk of 
een scriptie”

De informatie in Gronometer verzamelen 
Age en zijn collega’s via diverse kanalen. 
Veel gegevens komen uit systemen van 
de gemeente, maar er wordt ook veel 
informatie bij andere organisaties in de 
gemeente opgevraagd, zoals onderwijsin
stellingen en sportverenigingen. Op deze 
manier kunnen geïnteresseerden op één 
plek veel cijfers vinden over de gemeente 
Groningen. 

Gronometer is te vinden op:
groningen.buurtmonitor.nl
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OIS Groningen onderhoudt, samen 
met collega’s van de afdeling Geo & Data, 

het Open Data Portaal. Hierop staan diverse 
datasets van de gemeente Groningen. Je 
vindt het Open Data portaal op:
groningen.dataplatform.nl
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Eind 2019 opende het Groninger 
Forum na een lange aanloop

periode. Op de vierde verdieping 
van dit gebouw staat de bijzon
dere interactieve installatie ‘STAD’. 
Deze installatie toont de bezoeker 
op speelse wijze allerlei informatie 
over de stad Groningen en haar 
geschiedenis. Op een scherm zien 
de bezoekers informatie terwijl 
corresponderende beelden worden 
geprojecteerd op een maquette van 
de stad.

Samen met de afdeling Geo & Data 
van de gemeente Groningen levert 
OIS de gegevens die in de interac
tieve installatie in het forum getoond 
worden. Jeanine Vosselman, afde
lingshoofd van OIS, legt uit: “We 
hebben als gemeente veel prach
tige data waarmee we heel mooie 
dingen kunnen doen. De installatie 
biedt bezoekers van het Forum de 
kans om allerlei gegevens in te zien 
en vergelijken te maken, bijvoor
beeld tussen verschillende buurten.”

Naast de afdelingen van de 
gemeente zijn er andere partijen 
betrokken bij het aanleveren van 
informatie voor STAD. Jeanine: 
“Naast data van afdelingen van 
de gemeente willen we STAD in 
de toekomst gaan uitbreiden met 
informatie van bijvoorbeeld het 
Lifelines onderzoek en met data van 
het Healty Ageing Network Noord 
Nederland. “

De installatie STAD is te vinden in 
het Forum Groningen op de vierde 
verdieping aan de Schoolstraatzijde.

“Op een scherm zien 
de bezoekers informatie 
terwijl corresponderende 

beelden op een maquette 
van de stad worden 

geprojecteerd”

stad
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Nieuwsgierig? Neem zelf een 
kijkje op de website van de 
Groningen City Monitor: 
www.groningencitymonitor.nl

De stad Groningen is een stad vol 
bedrijvigheid. Veel jonge bedrijven 

zijn in Groningen gevestigd. Voor de 
economie en de werkgelegenheid wil de 
gemeente dat graag zo houden. 

Bedrijven die interesse hebben om zich 
in Groningen te vestigen, kunnen op de 
Groningen City Monitor allerlei relevante 
informatie vinden. Deze website is een 
initiatief van het Groningse bedrijfsleven, 
Marketing Groningen en de gemeente 
Groningen.

Samen met vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en de afdeling Economische 
Zaken van de gemeente Groningen heeft 
OIS allerlei relevante datasets verzameld 
en opgenomen op de City Monitor. De 
website toont onder andere informatie 
over het aantal bedrijven en de werkgele
genheid in de gemeente. Daarnaast kan 
er ingezoomd worden op bijvoorbeeld 
een specifiek bedrijventerrein. 

“Ondernemers kunnen deze infor
matie gebruiken om een plek te 
vinden voor het vestigen van hun 
bedrijf. Er kan een beeld gevormd 
worden van de wijken waar 
bedrijven zich in veel gevallen 
vestigen”, aldus Age Stinissen, de 
medewerker die namens OIS de 

cijfers voor de City Monitor levert. “De 
Basismonitor (zie pagina 41) laat vooral 
het perspectief op de gemeente vanuit 
inwoners zien, terwijl de City Monitor 
de mogelijkheid biedt om soortgelijke 
informatie vanuit het perspectief van het 
bedrijfsleven te bekijken”.

Medio 2020 zijn er meer dan 250 verschil
lende datasets in de City Monitor verwerkt. 
Deze data komen uit het datawarehouse 
en diverse andere gegevensbronnen 
binnen en buiten de gemeente.

De City Monitor bevat informatie over:
• Werkgelegenheid
• Toerisme
• Bedrijfsvestigingen
• Horeca
• Kantoren en bedrijfsruimten

groningen city Monitor
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heB je ons nodig?

Naast het leveren van de producten en diensten die hiervoor genoemd zijn, doet OIS Groningen 
nog veel meer. Vragen om informatie die bij de gemeente binnenkomen, bijvoorbeeld 

van inwoners of een buurtvereniging, worden door OIS-medewerkers beantwoord. 
Bovendien helpt OIS directies van de gemeente bij het aanbesteden van onderzoek, 

het invoeren van datagedreven werken en het omzetten van data in informatie.

Laat ons weten wat we voor jou kunnen betekenen!
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Dienstverlening

Als afdeling doen we allerlei werkzaamheden voor de gemeente Groningen. De belangrijkste hebben we 
hier op een rijtje gezet.

• Statistische informatie: het leveren van cijfers en informatie over de gemeente aan burgers, orga
nisaties en andere geïnteresseerden.

• Datawarehouse: gecombineerde dataopslag voor analyse en informatie 

• Business Intelligence: het leveren van managementinformatie voor beleid en bedrijfsvoering van 
de organisatie

• BI-analytics: geavanceerde managementrapportages en dashboards

• Beleidsonderzoek: het doen van onderzoek ter ondersteuning of evaluatie van beleid aan de hand 
van enquêtes en interviews

• Panelonderzoek: het doen van beleidsonderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van een door OIS 
beheerd panel

• Prognoses: het doen van voorspellingen over ontwikkelingen van bijvoorbeeld bevolking, financiën 
of bezoekersaantallen

• Data science: het doen van onderzoek en (geavanceerde) statistische analyses op basis van regis
tratiedata en andere databestanden
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Senior onderzoeker
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Erik van der Werff
Senior onderzoeker
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het teaM
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Age Stinissen
Medewerker statistiek

Gemeentestatistieken, Gronometer, Basismonitor

Raymond Huwae
Senior BI specialist

Werk en Inkomen, Cognos beheer 

Peter van der Hart
Senior BI specialist

Fysiek domein, Cognos beheer
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Financiën, bedrijfsvoering, Power BI
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bedrijfsvoering, Power BI
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Datawarehouse, werk en inkomen, sociaal domein
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Onderzoeker

Beleidsonderzoek, redactie
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Arjen van Boven
Dataspecialist

Datawarehouse, parkeren, stadsbeheer
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Datawarehouse, Cognos beheer, financiën,  
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Onderzoeker UDC Groningen

CBSonderzoek, panelonderzoek
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 Trainee onderzoeker UDC Groningen

CBSonderzoek, beleidsonderzoek
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