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Eindverslag
Naar aanleiding van het toegenomen belang van datagedreven werken heeft de gemeente Gouda
subsidie aangevraagd bij het A&O fonds. Het doel van deze subsidieaanvraag is om een hulpmiddel
te ontwikkelen voor overheidsinstanties wat helpt om overheidsinstanties ‘klaar’ te maken voor
datagedreven werken.
Het onderzoek naar ‘datagericht (net)werken en de gevolgen voor competenties van medewerkers’ is
afgerond. In de tussentijdse rapportage heeft u kunnen lezen dat alle interviews en observaties voor
dit onderzoek reeds waren uitgevoerd. Inmiddels is de analyse en rapportage afgerond en zijn
resultaten gedeeld. Dit onderzoek resulteert tevens in een fysiek product genaamd de Data Team
Start. Dit product bevindt zich in de afrondende fase en zal ook beschikbaar worden gemaakt voor
andere organisaties. Daarnaast is er onderzoek verricht naar samenwerking tussen verschillende
instanties rondom het delen van data. Hiervoor is een literatuurstudie naar ‘data-collaboratives’
uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht en zijn interviews afgenomen bij ervaringsdeskundigen.
Ook dit onderzoek resulteert in een fysiek product genaamd ‘Checklist Samen Data Delen’. Hierna
wordt een aantal punten nader toegelicht.
Van het onderzoek ‘datagericht (net)werken en de gevolgen voor de competenties van medewerkers’
is een uitgebreid wetenschappelijk rapport beschikbaar. Dit rapport wordt meegestuurd met dit
eindverslag. Het onderzoek is uitgevoerd door een student van de Universiteit van Utrecht onder
begeleiding van de universiteit en projectleiding door de gemeente Gouda. Van het onderzoek naar
‘data-collaboratives’ is een artikel beschikbaar. Dit artikel wordt meegezonden met het eindverslag.
Het onderzoek is uitgevoerd door een ‘assistant professor’ van de Universiteit van Utrecht in
samenwerking met de gemeente Gouda. De universiteit heeft de diensten geleverd zoals
afgesproken.
De resultaten van de onderzoeken zijn intern gedeeld en gedeeld met de deelnemers van de
Datawerkplaats (gemeentes Almere, Woerden, Gouda, Provincie Zuid-Holland en Universiteit van
Utrecht). Daarnaast heeft er een artikel in Binnenlands Bestuur 1 gestaan en is op het VNG congres
vertelt over deze projecten. Tevens is elke keer vermeld dat de onderzoeken mogelijk zijn gemaakt door
subsidie van het A&O fonds. Verdere kennisdeling zal vooral plaatsvinden aan de hand van de fysieke
producten, de Data Team Start (DTS) en de Checklist Samen Data Delen.
De DTS omvat een aantal creatieve opdrachten voor het team dat een data-project gaat doen en kan
gedaan worden in een sessie van ongeveer 4 uur. Het doel van DTS is om het team samen in gesprek
te laten gaan over hoe zij als groep samenwerken, wat zij aan kwaliteiten in huis hebben en hoe zij dit,
indien nodig, kunnen verbeteren. Het resultaat van de sessie is reflectie op de samenwerking als
dataprojectteam, een aantal concrete afspraken over de mogelijke verbetering hiervan en een aantal
inhoudelijke analyses.
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https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/vragen-ambtenaren-over-data-leidraadvoor.12148886.lynkx

De DTS bestaat uit drie onderdelen:
Een A2-poster waarop alle opdrachten kort worden beschreven. Het team zit rondom de poster
tijdens de sessie.
Een PowerPoint waarop alle opdrachten worden toegelicht. Het team kan hierop meelezen.
Een handleiding, specifiek bedoeld voor begeleiders van de sessie.
De Checklist Samen Data Delen omvat een overzicht dat doorgenomen kan worden aan het begin
van een project waarin verschillende partijen data delen om tot inzicht of oplossingen te komen voor
maatschappelijke vraagstukken. Door antwoord te geven op de vragen in de Checklist wordt input
gegenereerd voor het schrijven van een projectplan. Bij voorkeur wordt de Checklist doorgenomen
door vertegenwoordigers van de verschillende instanties die met elkaar data willen delen rondom het
betreffende vraagstuk. De Checklist wordt ondersteund door kaartjes met tips voor het beantwoorden
van de vragen. Tevens is er een workshop beschikbaar die gebruikt kan worden om een sessie op
basis van de Checklist vorm te geven.
De Checklist Samen Data Delen en de Data Team Start vullen elkaar aan. In onderstaand overzicht
staat weergegeven welke plaats deze producten innemen bij de start van een data-project.

Deze producten worden beschikbaar gemaakt voor niet-commerciële partijen via de website van de
Universiteit van Utrecht. Voor verdere communicatie over deze producten hebben wij momenteel
contact met A&O-fonds en met de Datawerkplaats. Wij denken aan het presenteren van de DTS op
een kennisbijeenkomst van het A&O-fonds (gepland juni 2020) en op de Kennissessie A&O-fonds van
1 oktober. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen we het concept kort neerzetten en geïnteresseerden
uitnodigen voor een ‘teach the teacher’-sessie die begin juli en in november zal worden gehouden. Op
deze manier kan een brede groep gemeenten kennis nemen van het concept DTS. De Checklist
Samen Data Delen zou ook tijdens de genoemde bijeenkomsten gepresenteerd kunnen worden. Een
opleidingsconstructie zoals bij de DTS is niet nodig, de Checklist in combinatie met de tips en de
workshop zijn voldoende toegankelijk om zelfstandig op te pakken.
Hierna een korte weergave van de competenties die zijn meegenomen in de ontwikkeling van het
eindproduct de Data Team Start.
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