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De marshmallow challenge

Welke groep bouwt de hoogste toren
Binnen 18 minuten?

A. Architecten;
B. Directeuren;
C. Informatiemanagers
D. Controllers;
E. Kinderen.

Leidt leren en ontdekken snel tot resultaten?
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Leidt leren en ontdekken snel tot resultaten?

• Kinderen beginnen gewoon en maken in 18 minuten een stuk of 5 prototypes, waarin ze de fouten van 
de eerdere prototypes gelijk verwerken in het nieuwe prototype.

• Volwassenen gaan eerst overleggen over de aanpak en wie doet wat. Uiteindelijk lukt het ze om 1 
prototype te maken. Dit prototype blijkt dan een lucky shot te zijn, maar meestal dus niet…

Dit voorbeeld laat zien dat leren en ontdekken erg resultaatgericht kan zijn…
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Eerste uitprobeersels en gedachtenkronkels
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Eerste uitprobeersels en gedachtenkronkels

• Kunnen we de gewenste beweging in het stelsel volgen met behulp van Big Data?

• Gemeente heeft geen tools en geen kennis…

• We halen er een Big Data specialist bij.. 

• Eerste bronnen: Leerlingzaken en Uitkeringen (6 maanden)

• Juriste 4 PPC of 6 PPC -> bronovereenkomsten

2013 2014 2015 2016 2017
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http://test.bdc.bigboards.io/#/
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Dashboard smoelt mooi, maar wat kan je er nu mee?
Duiding in het dashboard, maar wat is nu goed of fout?
De vraag naar data en de potentie van data-analyse wordt steeds groter en duidelijker

Leerervaringen
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2014
Ontwikkelen in een harnas…
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Afhankelijkheid van leverancier te groot

Bij nieuwe stappen compleet afhankelijk van leverancier,

We leerden niet zo veel meer (op de achtergrond bij levrancier gebeurde het)

Afbouwen met leverancier, op zoek naar interne mensen die dit willen leren.

Ontwikkeling in een harnas..
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Eerste leerervaringen

2013 2014 2015 2016 2017

• Onze leercurve ging sneller dan de leverancier aankon;

• Het experimentgeld ging erg snel op, niet aan het leren, maar aan het maken van iets dat bij oplevering al 
achterhaald was.

• Kennis werd opgebouwd bij de leverancier en niet bij ons

• Dashboard blackbox voor ons, “algoritmes leverancier geheim”

• Geen relatie data op individueel niveau te leggen

• Nieuwe vragen bleven onbeantwoord
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Eerste dappere pogingen van zelfredzaamheid
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Eerste dappere pogingen van zelfredzaamheid

• Pseudonimiseren van gegevens, zodat privacyproof verbanden gelegd kunnen worden van interventies per 
gezin/leefeenheid. Via pseudonimiseertool!

• Eerste echte koppeling op individueel niveau (schoolverzuim en uitkering van ouders)
• Data kleiner maken (bij buurtteam bekend ja/nee, uitkering ja/nee)
• Eigen data mensen op detacheringsconstructie (het “vak” leren)
• Game met MT “Gluurt in de buurt” (oldskool info op oldskool visualisatie)
• Plannen kenniskringen Jeugd, Volwassenen en Social Basis 
• Eigen Proeftuinomgeving binnen de gemeente
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Gluurt in de buurt
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Gluurt in de buurt
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Goede doelbinding formuleren is belangrijk.
Pseudonimiseren biedt goede basis.
Data blijft goed beveiligd bij de gemeente (trust voor andere partijen)
Bewijsvragen zijn triggy (wat you ask is what you see)
Simpele visualisaties worden het snelst begrepen
Kloof tussen inhoud en data
Drijfveren bepaald:
• Leren wat werkt en wat niet;
• Stimuleren zelflerend vermogen professionals
• Stimuleren zelfregie en zelforganisatie inwoners

Leerervaringen
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‘t wordt een beetje structureel en professioneel
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Wordt een beetje structureel en een beetje professioneel…

• Maandelijks geautomatiseerde uitvragen doen bij de databronnen
• Externe partners sluiten aan
• Basissets
• Kenniskringen
• Data scientisten in de formatie en in de organisatie
• Onderzoek doet helemaal mee.
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Kenniskring Jeugd: bereik buurtteam en aanvullende zorg
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Kenniskring Jeugd: verwijzers
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Tot actie overgaan is een probleem:
• Kloppen de cijfers wel?
• We hebben aanvullende informatie nodig?
• Wie gaat er nu wat doen?
• De juiste mensen aan tafel?
Kloof tussen inhoud en data wordt ietsje kleiner

Leerervaringen
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Data is cool



Utrecht.nl

Data is cool

• Dataklooidagen
• Voorspellende model
• Dashboard 
• Handelt op basis van data
• Proef open kennis platform via linkedin
• Raad en wethouders worden enthousiast
• Cliëntervaringsapp (op zoek naar nieuwe data)
• Stelselindicatoren

2013 2014 2015 2016 2017
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Dashboard voor accounthouders
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Dashboard voor accounthouders
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Voorspellend model

Gradient Boosting Machine ( RMSE€ 75)

Eenvoudig boommodel ( RMSE € 103)

Werkelijke kosten vs voorspelling
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Dataklooidagen

Vragen vanuit de praktijk. Bijvoorbeeld: 
• Cliëntpaden
• Top X
• Stelselindicatoren

Agenda van zo’n dag:
9.00 uur: met elkaar focus bepalen
 → Aan de slag
16.00 uur: terugkoppelen en discussie
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Cliëntervaringsapp
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Kloof tussen inhoud en data is bijna helemaal geslecht
We zien onze veronderstellingen niet terug in de data 
Eerste verrassende informatie (armoede, overvecht/kanaleneiland)

Leerervaringen
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2018
The sky is the limit?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAyJLwlM7UAhVOUlAKHTJaA1IQjRwIBw&url=https://tr.pinterest.com/explore/marshmallow-challenge/&psig=AFQjCNEm8-IOvYedbkc3rdSr1oL1YdiVoA&ust=1498107809853341

