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Steeds meer gemeenten willen datagedreven 
werken. Een logische keuze, want je hoort vaak dat 
het heel veel kan opleveren. Wie wil er nu niet 
beschikken over goede betrouwbare informatie, 
goed gefundeerde beslissingen nemen, slimme 
beleidskeuzes maken en inwoners en bedrijven 
ondersteunen met slimme producten, 
klantvriendelijke procedures en goede informatie? 
Allemaal beloftes van datagedreven werken die er 
fantastisch en veelbelovend uitzien. Maar hoe doe je 
dat? Hoe kom je als gemeente op het juiste niveau, 
hoe kom je van visie naar concrete, uitvoerbare 
stappen?  

Als eerst wordt een nulmeting uitgevoerd om 1) te bepalen 
waar u nu staat en 2) te bepalen wat uw ambitie (over 3 à 5 
jaar) is. Deze nulmeting voert Native uit met behulp van haar 
volwassenheidsmodel (zie hiernaast). In uw gehele organisatie 
wordt naar de mening en status van datagedreven werken 
gevraagd om een gedragen beeld van de huidige en gewenste 
situatie te krijgen. 

Native onderscheidt 4 stadia in datagedreven werken:

• Pop-up datagedreven werken

Op allerlei plaatsen in de organisatie poppen de eerste 
datagedreven experimenten op

• Datagedreven experimenteren

De eerste structureel aangepakte experimenten starten

• Verbreding datagedreven werken

Datagedreven werken wordt verder uitgerold in de 
organisatie

• Verankering datagedreven werken

Datagedreven werken is de standaard manier van werken 
geworden

Aan de hand van de huidige en gewenste situatie kan met 
behulp van de roadmap bepaald worden welke praktische 
activiteiten uitgevoerd moeten worden om te groeien richting 
de gewenste situatie. Periodiek kan de meting herhaald 
worden om de voortgang te meten.

 Privacy, Beveiliging & Ethiek

 

 Leiderschap & Cultuur

 Organisatie & Governance

 Mensen & Lerend vermogen

 Informatie & Techniek 

beleid/besluit, sturing/aansluiting orga-
nisatie, prioriteit/investering, innovatie-
vermogen, visie/strategie en beeld dgw

organisatie en sturing, werkwijze 
(kortcyclisch), tbv, aanpak, samenwerken in 
multidisciplinaire teams

Datawijsheid, samenwerken, 
experimenteren, risico's en fouten, 
stimulans

infrastructuur, software, architectuur,  data

betrokkenheid, privacy, ethische normen en 
waarden

Inspiratie workshop voor 

directie en management

Stel Plan van 

Aanpak op

Stem visie en strategie op 
data af met bestuur en 

directie

Stel visie op data en 
datastrategie op

Stel business 

case op

Inventariseer alle 

data-initiatieven

Organiseer training 
kortcyclisch werken

Oefen met 
kortcyclisch 

werken

Inventariseer 
gebruikte tools en 

infrastructuur
Inventariseer 
datakwaliteit

Voer privacy/
security check uit 

in dataproject

Ondersteun bij 
SMART formuleren 

bedrijfsdoelstellingen

Beleg versterken 21ste eeuwse 
vaardigheden bij 

organisatieontwikkeling

Deel gegevenslandschap 
in organisatie

Verkrijg  budget voor 
verankering  dgw

Maak dgw-team 
zichtbaar en vindbaar

Betrek vakinhoude-

lijke experts

Beleg verantwoordelijkheden 
datakwaliteit

Beleg taken en 
rollen rondom dgw

Werf benodigde 
medewerkers

Organiseer kennis 
trainingen

Creëer centrale 
infrastructuur

Selecteer en test 
beste tools en infra

Zet begin 
datawarehouse op

Breid dwh en datalake 
uit conform architectuur

Implementeer 
beste tools en infra

Evalueer infra, 
tools en 

architectuur

Voer DPIA’s uit Beoordeel privacy, 
informatieveiligheid en 

voer indien nodig DPIA uit 

Zet ethisch 
normenkader op

Oefen met 
dataminimalisatie, 

pseudonimisatie, etc

Zoek ambassadeurs op 
vakafdelingen

Zoek ambassadeur 
op directieniveau

Werk onderwerp (ethiek, 
privacy, etc) uit, voor zover 

nodig voor dataproject

Werk onderwerp 
(gegevenskwaliteit, dwh, etc) uit, 
voor zover nodig voor dataproject

Werk onderwerp 
(werkproces, naamgeving, 

etc) uit, indien en voor zover 
nodig voor dataproject

Zorg dat alle 
benodigde rollen voor 

dgw vervuld zijn

Maak CISO/FG 
onderdeel van dgw-

team

Implementeer 
privacy by design

Zoek samenwerking 
in regio

Deel achterhaalde 
datamodellen

Zorg voor basiskennis privacy en 
informatieveiligheid bij mdw

Stel aanpak voor 
overdracht naar lijn op

Zoek leden voor 
informeel dgw-

team

Maak format business 
case dgw SMARTer

Draag datavisie en 
datastrategie uit

Betrek 
vakinhoudelijke 

experts

Werk onderwerp 
(gegevenskwaliteit, 

datawarehouse, etc) uit, indien en 
voor zover nodig voor dataproject

Werk onderwerp (ethiek, 
privacy, etc) uit, indien en voor 
zover nodig voor dataproject

Stel prioriteringsbeleid 
dataprojecten bij

Stel architectuur 
dgw bij

Implementeer 
security by design

Verkrijg  budget voor 
verbreding dgw

Selecteer dataproject 
om beleid/besluit te 

onderbouwen

Stel dgw 
communicatieplan op

Maak beschikbare 
gegevens inzichtelijk

Betrek ambassadeur 

tijdens dataproject

Motiveer ambassadeur 
en vraag ambassadeur 

te motiveren

Leg PvA voor 

aan directie

Betrek 

innovators

Deel resultaat
Dataproject met organisatie 

in meeneemsessie

Accepteer en 
bespreek ‘Leren 

door fouten’

Voer dataproject 

kortcyclisch uit

Doe nulmeting 
gegevensmanagement

Deel privacy/
security kennis

Voer dataproject uit 

op centrale infra

Identificeer missende 
onderdelen in aanwezige infra

Destilleer 
werkende aanpak 

en lessons learned

Deel projecten en 
kennis in dgw-team

Maak bedrijfs- en 
teamdoelstellingen 

SMART

Bespreek 
innovatie

Deel resultaat
dataprojecten met bestuur en 

directie in meeneemsessie

Stel een dgw 
projectstart sjabloon op

Stel vragen over 
SMARTheid  

doelstellingen

Evalueer 
dataproject 

met dgw-team

Evalueer 

dataproject

Organiseer uitleg- en 
meekijksessies

Werk samen tussen 
teams en leer

Deel resultaat
dataproject met organisatie 

in meeneemsessie 

Deel resultaat
dataprojecten met bestuur en 

directie in meeneemsessie

Leg PvA voor 

aan directie

Stel PvA op voor 

verbreding

Bepaal en maak 
benodigde backups

Zet architectuur 
dgw op

Verkrijg  budget en 
tijd voor 

experimenten

Zoek samenwerking 
in de keten

Deel kennis in 
organisatie

Destilleer werkende 

aanpak en lessons learned

Einde programma, 
vervolg in lijn

Einde programma, 
vervolg in lijn

Einde programma, 
vervolg in lijn

Einde programma, 
vervolg in lijn

Einde programma, 
vervolg in lijn

Destilleer werkende 

aanpak en lessons learned

Deel resultaat
dataproject met bestuur en 
directie in meeneemsessie

Deel resultaat
dataproject met organisatie 

in meeneemsessie 

Zoek samenwerking 
met inwoners en 
ondernemers, etc

Overdracht naar 
lijn

Neem geslaagd 
experiment in 

productie

Zoek samenwerking 
met externe partijen

Stel vast hoe 
dataprojecten te 

prioriteren

Sporen

Verzamel data op 
centrale plaats

Betrek vak-

inhoudelijke experts

Organiseer training 
datawijsheid / werken 

met data

Stel self service BI 
beschikbaar

DGW volwassenheidsmatrix 1. Pop-up DGW
2. DGW 

experimenteren

3. Verbreding 

DGW 

4. Verankering 

DGW

Leiderschap & Cultuur

Organisatie & Governance

Mensen & Lerend vermogen

Informatie & Techniek

Privacy, Ethiek & Beveiliging

We meten op 6 aspecten: beleid & besluit, sturing & aansluiting organisatie, 

prioriteit & investering, innovatievermogen, visie & strategie en doelstellingen

We meten op 5 aspecten: organisatie en sturing, werkwijze (kortcyclisch), tbv, 

aanpak, samenwerken in multidisciplinaire teams

We meten op 5 aspecten: datawijsheid, samenwerken, experimenteren, risico's 

en fouten, stimulans

We meten op 4 aspecten: infrastructuur, software, architectuur,  data

We meten op 3 aspecten: betrokkenheid, privacy, ethische normen en waarden

Wat
zijn de concrete stappen?

Volg de Native roadmap met 
concrete stappen!

Hybride aanpak 
Native gelooft in een hybride aanpak voor 
de implementatie van datagedreven 
werken. In deze hybride aanpak worden 
tegelijkertijd dataprojecten uitgevoerd en 
de noodzakelijk randvoorwaarden 
aangepakt (zoals bijvoorbeeld infrastructuur 
of cultuurverandering). De dataprojecten 
worden kortcyclisch aangepakt in 
multidisciplinaire teams met de juiste 
mensen en de benodigde expertise.

Noodzakelijke randvoorwaarden
De benodigde randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een ethisch normenkader of een 
datastrategie, worden zoveel mogelijk opgepakt binnen een dataproject op het moment dat het 
nodig is. Dit zorgt ervoor dat deze randvoorwaardelijke producten ontwikkeld worden als er 
draagvlak en urgentie is om er ook daadwerkelijk tijd aan te besteden. Er worden vijf sporen 
onderscheiden, die in een programma worden aangepakt. Indien mogelijk wordt bij bestaande 
organisatie ontwikkelingen aangesloten.
In het volwassenheidsmodel en de roadmap zijn de vijf sporen waarlangs noodzakelijk 
randvoorwaarden georganiseerd moeten worden beschreven. De sporen zijn ‘Leiderschap & 
Cultuur’, ‘Organisatie & Governance’, ‘Mensen & Lerend vermogen’, ‘Informatie & Techniek ’ en 
‘Privacy, Ethiek & Beveiliging’. 

Denk groot, 
begin klein, 

leer snel!
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Pop-up DGW DGW experimenteren Verbreding DGW Verankering DGW

Kortcyclische dataprojecten
Door direct te starten met experimenteren wordt het abstracte begrip ‘datagedreven werken’ 
tastbaar in  uw organisatie. Het meenemen van alle betrokkenen in de dataprojecten/
experimenten zorgt voor draagvlak en betrokkenheid in uw organisatie. Een dataproject doorloopt 
acht vaste fasen. Het is belangrijk om een goede onderzoeksvraag/experiment te definiëren. Het 
resultaat van het dataproject is meer dan inzicht alleen; het leidt tot actie, zoals bijvoorbeeld 
aanpassing van beleid, herinrichting van proces of andere werkwijze. Tijdens het startonderzoek 
wordt onderzocht wat er al bekend is over de onderzoeksvraag, hoe er in het land met de vraag 
omgegaan wordt, welke data al aanwezig is, etc. Daarna wordt de onderzoeksvraag opnieuw 
bekeken en eventueel aangepast. Vervolgens start het verzamelen en prepareren van gegevens, 
het creëren van een tussenresultaat en het bespreken in het multidisciplinaire team om het 
resultaat te verfijnen. Aan het eind van de sprint wordt de eerste versie van het dataproduct 
(rapport, dashboard) opgeleverd en in gebruik genomen om tot actie te leiden. Als 
standaardonderdeel van kortcyclisch werken wordt het dataproject geëvalueerd en ‘lessons 
learned’ worden meegenomen naar de volgende sprint. 
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