DATAGESTUURD
WERKEN
Bij de ontwikkeling naar datagestuurd werken binnen veiligheid en handhaving lopen
veel gemeenten tegen flinke uitdagingen
aan. Er is behoefte aan het onderbouwd
kunnen informeren van derden, proactieve
inzet en centralisering van informatie binnen de eigen organisatie. Adviesbureau
voor Veiligheid en Handhaving (AVH) en
Ynformed hebben daarom de krachten
gebundeld met als doel gemeenten hierbij
succesvol te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van datagedreven
oplossingen.

SAMEN NAAR DATAGESTUURD WERKEN
Datagestuurd werken leent zich goed voor veiligheid- en
handhavingsthema’s. Hierbij wordt een sterke informatiepositie
alleen maar belangrijker. De technische expertise om inzichten uit
systemen structureel te verkrijgen is echter vaak niet in huis,
terwijl de hoeveelheid (opgeslagen) data exponentieel toeneemt.
De informatie die schuilgaat in deze data is potentieel zeer waardevol. Het stelt de organisatie in staat om met inzichten uit deze
data slimmer en efficiënter te werken en de prioriteiten te leggen
daar waar nodig. Dit potentieel blijft grotendeels onbenut omdat
data science (het verkrijgen van relevante kennis en inzichten uit
data) complex is en specifieke vaardigheden vraagt.
AVH en Ynformed willen samen gemeenten ondersteuning op maat
bieden om een sterkere veiligheidsinformatiepositie te realiseren.
Enkele voorbeelden van data science projecten bij gemeenten zijn:
• Het platform Sherlock Homes: maakt inzichtelijk welke panden in de
stad een verhoogd risico hebben op woon- en verhuurfraude. Met verschillende knoppen en filters kan de visualisatie aangepast worden om
verschillende inzichten te krijgen.
• Ondermijning: het toetsen van de vastgoedmarkt op indicatoren voor
vastgoedfraude. Onder andere door een netwerkanalyse die relaties legt
tussen variabelen in een dataset. De focus ligt hierbij op witwassen.

Krachtenbundeling
Ynformed helpt organisaties bij maatschappelijke opgaven door toepassing
van data science. Zij beschouwt data als dé bron voor waardeontwikkeling
en past dit toe in watermanagement, de zorg en veiligheid-, toezicht- en
handhavingsorganisaties.
AVH werkt samen met gemeenten aan het creëren van een veilige leefomgeving. De kracht van AVH ligt bij het professionaliseren van handhavingsteams en het aanpakken van veiligheidsthema’s.

Inzicht én borging van uw data
De meerwaarde van de samenwerking tussen Ynformed en AVH zit met
name in de transitie naar datagestuurd werken: proactief handelen op basis
van inzichten uit data. Wij bieden niet alleen de inzichten, maar zorgen er
ook voor dat u weet hoe u met de informatie om moet gaan.

.			

ons aanbod
Of u nu grote of kleine stappen wilt zetten, wij helpen u graag om
over te gaan naar datagestuurd werken. Dat kunnen wij met de
volgende acties doen:
ORGANISEREN
Tijdens een verkennende werksessie benoemen we samen de kansen
voor datagestuurd werken binnen uw gemeente, waarna we deze concretiseren en prioriteren.

ADVISEREN
Wij adviseren uw organisatie over de aanpak om te komen tot de transitie. Bijvoorbeeld door het opstellen van een stappenplan dat past bij
de organisatie, het toetsen van de kansen en haalbaarheid, het in kaart
brengen van de technische en juridische randvoorwaarden, het toetsen
van de interne en externe data op bruikbaarheid, kwaliteit en kwantiteit
en het benoemen van de uitdagingen.

REALISEREN
Wij ondersteunen bij het realiseren van de inzichten die nodig zijn om
proactief en datagestuurd te gaan werken. Een data scientist zal bijvoorbeeld informatiebronnen koppelen en analyseren en een oplossing neerzetten in de vorm van een dashboard of interactieve rapportage.

COACHING
Wij bieden coaching en begeleiding in het efficiënt en effectief verzamelen, analyseren en duiden van informatie. Hieronder valt ook het werken
met de ontwikkelde tools waarvoor ook een handleiding wordt geleverd.
Heeft u specifieke ideeën of vraagstukken om op het gebied van veiligheid en/of leefbaarheid meer datagestuurd te werken en uw informatiepositie te verbeteren? Wij bieden oplossingen op maat. We komen graag
langs om de mogelijkheden verder toe te lichten.

interesse?

Neem voor meer informatie of een voorstel op maat contact met ons op:
lukas@veiligheidenhandhaving.nl of 06 15 24 64 76

Ynformed
Stadsplateau 4
3521 AZ, Utrecht
T: 06 26 92 96 82 (Leonie Klaassen)
E: leonie.klaassen@ynformed.nl
W: ynformed.nl

adviesbureau voor veiligheid en handhaving
Breullaan 1b
3971 NG Driebergen
T: 06 15 24 64 76 (Lukas Verbiesen)
E: lukas@veiligheidenhandhaving.nl
W: veiligheidenhandhaving.nl

