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Inleiding

Twee voor twaalf voor de ﬁnanciering van de
jeugdzorg
U kunt de krant niet openslaan zonder dat u
iets leest over overschrijdingen van het
geraamde budget in de jeugdzorg. Het is
bijna bij elke gemeente aan de hand en is
bovendien een uitdaging die al jaren speelt.
Ondanks alle pogingen er iets aan te doen,
lopen de kosten alleen maar op. Het wordt
nog erger door de extra kosten van de
coronacrisis voor bijvoorbeeld de bijstand en
de re-integratie van bijstandsgerechtigden
naar de arbeidsmarkt. Het gevolg van dit
alles is dat de gemeentelijke begrotingen nog
meer onder druk staan. Vroeger konden
gemeenten de hogere kosten voor de
jeugdzorg nog met bijvoorbeeld een
verhoging van de WOZ compenseren, maar
ook dat is simpelweg niet meer mogelijk.

Financieel staan de gemeenten met hun rug
tegen de muur. Is dan tenminste de kwaliteit
van de jeugdzorg in orde? Helaas, ook dat is
lang niet altijd het geval. Integendeel: de
wachtlijsten worden steeds langer, er wordt
minder geïnvesteerd in wetenschappelijk
onderzoek en er zijn meerdere gevallen
bekend van kinderen en ouders die de dupe
zijn van een jarenlang verblijf in de
hulpverlening met onvoldoende resultaat van
de behandeling. Zo zuchten gemeenten en
hun inwoners onder een gi tige mix van de
noodzaak tot besparen aan de ene kant én
casuïstiek die juist roept om meer en
zwaardere behandelingen aan de andere
kant. De roep om hulp aan Den Haag blij t
daarbij helaas onbeantwoord.

Waarom dit whitepaper?
Er zijn een aantal duidelijke en bekende oorzaken aan te wijzen waardoor veel gemeenten zich
momenteel in de bovengeschetste situatie bevinden. In dit whitepaper blikken we kort terug op
de aanleiding en oorzaken van deze situatie. Maar nog veel belangrijker: wij laten zien hoe u met
Big Data en Business Intelligence (BI) weer grip krijgt op uw beleid en de alsmaar stijgende
jeugdzorgkosten. BI is volgens ons als een kompas: het biedt u inzicht in de ‘mist’ en wijst u in de
juiste richting. In dit whitepaper staat de toegevoegde waarde centraal van Business Intelligence
voor het vraagstuk: terugdringen van de kosten jeugdzorg. Uiteraard gaan de toepassingsmogelijkheden van BI voor gemeenten veel verder dan dit thema, zoals inzicht in de in- en
uitstroom van uitkeringsgerechtigden of de werkvoorraad van de eigen medewerkers. Naast
inzicht geven wij u in dit whitepaper ook enkele praktische tips voor waar u aan moet denken als
u zelf met BI aan de slag gaat.
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1.
Korteaanpak:
terugblik
3. Onze
uw partner richting de

De decentralisatie van de jeugdhulp in 2015
verplaatste bepaalde zorgtaken rondom
jeugdzorg van het Rijk naar gemeenten. De
aanname was dat de gemeenten de zorg
dichterbij de burger konden organiseren en
de ondersteuning hierdoor eerder konden
inzetten, waardoor het beroep op
specialistische hulp zou afnemen. Het bieden
van persoonlijke ondersteuning op maat zou
gemakkelijker worden en de zorg toegankelijker. Ook zouden gemeenten meer
preventief kunnen afvangen, wat de zorg niet
alleen kwalitatief beter zou maken, maar ook
nog eens goedkoper.

Het Rijk was vooral van dat laatste zo
overtuigd, dat de decentralisatie al meteen
gepaard ging met een korting op de
budgetten. Het gevolg van deze
decentralisatie in combinatie met een
budgetkorting leverde vanaf de eerste dag al
een enorme spanning op. Een spanning die
tot de dag van vandaag voortduurt en erger
is geworden door een aantal oorzaken. Deze
oorzaken hebben wij op de volgende pagina
voor u op een rijtje gezet.
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1. Korte terugblik

De oorzaken
Oorzaak 1: betere vroegsignalering leidt tot
meer indicaties
De verbetering van de vroegsignalering,
doordat de zorg zoals gezegd dichterbij de
burger wordt georganiseerd, hee t niet geleid
tot de gewenste resultaten. Natuurlijk is het
zowel voor de cliënt als voor de te leveren
ondersteuning goed dat problemen zo vroeg
mogelijk worden gesignaleerd. Maar beter en
méér signaleren leidt ook tot méér vinden. En
door de sector is de vroegsignalering zo
voortvarend opgepakt dat een stortvloed aan
vooral lichte indicaties het gevolg was, met
als resultaat een overstroming aan indicaties.
Een overstroming die werd gevoed door
oorzaak 2.

Bovendien zonder een incentive om de cliënt
over te dragen aan zwaardere begeleiding,
want dat moet elders gebeuren. Voor
gemeenten betekent dit dus een grote
ﬁnanciële belasting, zeker als dit wordt
gecombineerd met oorzaak 3.

Oorzaak 2: dikke winst op lichte interventies
Het enthousiasme om lichte indicaties te
signaleren bleek een prima businessmodel te
zijn. Jeugdzorginstellingen die zich puur op
lichte interventies richten, blijken gemiddeld
zo’n 35% winst te draaien op de bijbehorende
interventies. Kom daar maar eens aan in
andere sectoren. De sector ‘lichte jeugdzorg’
is de afgelopen jaren als kool gegroeid en
telt nu bijna 1500 kleine instellingen die een
prima rendement draaien. Met een explosie
van de kosten tot gevolg.

Deze instellingen hebben het een stuk
zwaarder gekregen. Deels komt dit door het
groter aantal gevallen die worden
geïndiceerd en doorverwezen. Deels komt het
door de prikkel voor de lichte indicatieinstellingen om een cliënt zo lang mogelijk
binnen hun businessmodel te houden, wat
leidt tot onderbehandeling en daardoor
verergering van de situatie. Er is dan dus al
veel geld uitgegeven aan de lichte
interventies en moet de verliesgevende
zware interventie nog beginnen.

Oorzaak 3: verlies op zwaardere interventies
Iedere gemeente herbergt een aantal grotere
instellingen die de specialistische hulp aan
zwaardere gevallen voor hun rekening
nemen. Letterlijk ‘voor hun rekening’, want de
benodigde specialistische en intensieve
begeleiding levert een dusdanig
kostenplaatje op dat deze zelden rendabel is.
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1. Korte terugblik

Tot slot stellen wij maatschappelijk nog extra
eisen aan de grotere instellingen. Zij zijn
immers ook verantwoordelijk voor het delen
van kennis met de kleinere instellingen in de
regio en voor het ﬁnancieren en uitvoeren
van wetenschappelijk onderzoek.
Oorzaak 4: gebrek aan regie door de
gemeenten
Veel gemeenten zijn de greep op de
aanbieders kwijt. Er is een mechanisme
geschapen dat zijn eigen dynamiek hee t en
enorm veel geld kost. Om hier grip op te
krijgen moet u als gemeente eerst weten wat
er precies aan de hand is.

Oorzaak 5: gemeenten hebben geen inzicht
Veel gemeenten hebben onvoldoende in
beeld wat voor werk onderhanden is en wat
voor type interventies (licht en zwaar)
worden ingezet en hoeveel. Zonder deze
informatie kunt u bijvoorbeeld niet bepalen
welke verschuiving in de inkoop en
bekostiging nodig en haalbaar is. Ook weet u
dan niet waar vroegsignalering écht tot
preventie en kostenvermindering leidt en
waar het een ‘indicatiemachine’ is ten
behoeve van businesscases. Of in welke
wijken de casuïstiek afneemt of juist
toeneemt en waardoor dat komt.
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1. Korte terugblik

Het gevolg
Het gevolg van deze vijf oorzaken en hun
onderlinge dynamiek:
Veel gemeenten hebben onvoldoende de
regie.
Er loopt een scherpe scheidslijn door de
jeugdzorg in Nederland. 478 kleine, vaak
relatief nieuwe aanbieders van lichte
ondersteuning, maken gemiddeld 35 procent
winst. Ondertussen gaat het ﬁnancieel
slecht met de hel t van de 64 belangrijkste
jeugdzorgorganisaties, onder andere
verantwoordelijk voor pleegzorg en
crisishulp. Volgens branchevereniging
Jeugdzorg draait een derde zelfs verlies.
Wanneer systeempartijen omvallen kost het
gemeenten nog meer geld en gaat veel
kennis verloren.
Omdat complexe hulp weinig geld opbrengt,
zijn er niet altijd andere aanbieders die in het
gat springen wanneer een systeempartij niet
meer kan leveren.
De zware zorg wordt onbetaalbaar.
Kinderen op wachtlijsten die acute zorg nodig
hebben of worden afgewimpeld met lichte
ondersteuning.
Het geld gaat vooral naar lichte zorg, het
kwetsbaarste kind is de dupe.
Steeds meer moeten gemeenten balanceren
tussen ﬁnancieel gezonde keuzes en de
optimale zorg voor de cliënt.
In Nederland staat ‘het fundament van de
jeugdhulp op instorten’.
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2. BI als gemeentelijk medicijn

Tot zover de anamnese van de patiënt, maar is er ook een medicijn? Gelukkig wel: Business
Intelligence (BI). BI en data-analyse is een vakgebied dat in ontwikkeling is en voor een
gemeente relatief nieuw. Het vergt een ander type ICT voor gemeenten, waarbij de nadruk steeds
meer op analyse en informatiemanagement ligt. Dat betekent dat u niet alleen data verzamelt,
maar ook betekenis aan deze data gee t. Data wordt daarmee informatie. Daarmee kunt u op
basis van de juiste informatie de ontwikkelingen voorspellen. Dit betekent dat u van reageren
over kunt gaan op proactief beleidskeuzes maken en sturen.

Onze stelling is dat BI op termijn een besparing van maar liefst
20% mogelijk maakt, terwijl tegelijkertijd meer kinderen op het
juiste moment de juiste zorg krijgen, de wachttijden afnemen en
er minder stapeling van zorg optreedt.
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3. Business Intelligence (BI): wat is het en
wat levert het u als gemeente op?
Wat BI is
Het nemen van de juiste beslissingen begint
bij het ordenen en interpreteren van de
benodigde informatie. Hiermee hoe t u niet
langer te varen op het aloude
onderbuikgevoel, maar kunt u toewerken
naar een onderbouwd besluit. Dit maakt het
niet alleen eenvoudiger om de kwaliteit van
besluitvorming te verhogen, het draagt
ook aanzienlijk bij aan de verantwoording
van keuzes aan burgers en leveranciers.
Zo wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om
de behandeling van een jeugdige op te
schalen wanneer duidelijk wordt dat de
stapeling van lichte interventies niet leidt tot
het gewenste resultaat. Met inzicht in het
onderhanden werk kunt u tijdiger bijsturen
wanneer de bestede zorgkosten uit de pas
lopen met de begroting.

Bij BI draait alles om de sturingsinformatie
die wordt gegenereerd uit de vele
systemen die u als gemeente gebruikt. Deze
sturingsinformatie zorgt ervoor dat u op
verschillende niveaus de juiste
(beleids-)beslissingen neemt, slimmer werkt
en beter inspeelt op de wensen uit de
omgeving. Zet u BI goed in, dan functioneert
u als gemeente niet alleen beter, maar ook
e ciënter. Zo ook bij de jeugdzorg: BI kan
dienen als medicijn tegen de alsmaar
stijgende jeugdzorgkosten.

Business intelligence (BI) helpt gemeenten bij
het nemen en onderbouwen van
operationele en strategische beslissingen.
Hierbij maakt BI gebruik van de in en
rondom de organisatie aanwezige kennis en
data. BI maakt informatie van deze data
en visualiseert deze informatie op
gemakkelijk te interpreteren wijze. Dat
betekent dat u er als gemeente veel mee
kunt. Op basis van BI doet u voorspellingen
over de verwachte zorgkosten in de komende
jaren, genereert u sturingsinformatie om
formatieberekeningen te maken, legt u
verantwoording af aan de burgers over de
zorgkosten en produceert u operationele
rapportages die bijdragen aan een
e ciëntere inzet van zorgmiddelen en
mensen.

www.solviteersso tware.nl | “BI als medicijn voor stijgende kosten in de jeugdzorg”

9

3. Business Intelligence (BI): wat is het en wat levert het u als gemeente op?

Enkele voorbeelden van betere beleidsbeslissingen door goede data
U krijgt inzicht in zorgpaden, zodat u op de hoogte bent in welke volgordelijkheid zorg wordt
toegekend en hoe lang zorgtrajecten lopen. Bovendien kunt u nu een beleid voeren op
herindicaties.
Met uw stuurinformatie schaalt u tijdiger op of juist af, wat leidt tot een verbetering van de
kwaliteit van zorg én tot een kostenbesparing. Daarmee gee t u invulling aan het adagium ‘zo
licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’.
Uw betere inzicht in doorlooptijden en wachtlijsten zorgt ervoor dat u de e ectiviteit van de
geboden hulpverlening beter kunt bepalen en de jeugdige tijdig kunt toeleiden naar de juiste
ondersteuning.
U krijgt informatie over de resultaten van de ingezette voorzieningen, waarmee u de juiste keuzes
maakt voor toekomstige inkoop.
Door uw inzicht in het onderhanden werk kunt u tijdiger bijsturen wanneer de bestede
zorgkosten uit de pas lopen met de begroting.
U kent de ﬁnanciële cijfers van de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders, waardoor
u vroegtijdig op de hoogte bent van de ontwikkelingen die nadelig kunnen uitpakken.
U bent op hoogte van de ontwikkeling van de jeugd in bepaalde wijken, zoals schoolprestaties,
armoede en deelname aan sportactiviteiten. Dat maakt een e ectievere (preventieve)
wijkgerichte aanpak mogelijk.
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3. Business Intelligence (BI): wat is het en wat levert het u als gemeente op?

Wat BI u oplevert

Een paar voorbeelden:

Wij hebben veel ervaring met BI bij
gemeenten. Op grond daarvan durven wij de
volgende vier belo ten aan:
Goed geïmplementeerde en toegepaste BI
levert u als gemeente het volgende
tegelijkertijd op:

Met data uit het verleden bepalen wat
wel en wat niet werkt. Dit kan zelfs op
basis van cliëntkarakteristieken. Hiermee
kunnen vroegtijdiger de juiste
interventies worden ingezet, wat
voorkomt dat casuïstiek verergert en er
zware ondersteuning nodig is.
Preventieve initiatieven op basis van
verbanden die gevonden worden, zodat
minder jeugdigen een beroep doen op
zorg.

1. kortere wachtlijsten
2. betere zorg
3. lagere kosten
4. en evenrediger belasting voor de
medewerker.
Hieronder lichten wij deze vier belo ten van
BI toe.
1. Hoe leidt Business Intelligence tot kortere
wachtlijsten?
Op 8 juni jl. werd deze kamervraag aan
zorgminister Hugo de Jonge gesteld: “Bent u
ervan op de hoogte dat met enige regelmaat
in rapporten van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd wordt
geconstateerd dat er sprake is van
wachtlijsten voor bepaalde behandelingen
voor jongeren, waaronder de zogenoemde
zware jeugdzorg?”

De toekomstige zorgvraag beter
voorspellen op grond van data uit het
verleden, wat het eenvoudiger maakt om
erop te anticiperen.
Beter samenwerken door het
inzicht in de toekomstige zorgvraag en de
beschikbare behandelplekken van alle
regionale aanbieders te combineren,
zodat cliënten worden doorverwezen
naar de aanbieder die wel plaats hee t.
Bij jeugdigen die tijdelijk op de wachtlijst
staan, op basis van de gevonden
verbanden en werkzame bestanddelen,
lichtere interventies inzetten zodat de
casuïstiek niet escaleert.

Onderdeel van het antwoord van minister de
Jonge was: “Bij te lange wachttijden is er geen
sprake van tijdig passende jeugdhulp.
Gemeenten dienen hier dus rekening mee te
houden bij hun inkoop.”

Het is geen geheim dat voor veel (veelal
zwaardere) specialismen in de jeugdzorg de
wachttijden te lang zijn. Ook is het geen
geheim dat er weinig jeugdhulpinstellingen
staan te springen om de zwaardere, complexe
jeugdhulp. Terwijl juist de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) pleit voor maatregelen
om de wachttijden naar beneden te krijgen.
BI kan hier echt het verschil maken.
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3. Business Intelligence (BI): wat is het en wat levert het u als gemeente op?

2. Hoe leidt BI tot betere zorg?
Het mooie van BI is dat het niet alleen voor
minder kosten zorgt, maar tegelijkertijd ook
kan leiden tot betere zorg. Dat is natuurlijk
de ultieme win-win. Hieronder staan enkele
voorbeelden hoe u dit kunt realiseren.
Achterhaal met BI de vraag achter de
vraag, zodat u aan die vraag kunt
voldoen in plaats symptoombestrijding.
Te denken valt aan het in beeld krijgen
van meisjes met een problematische
gezinssituatie en een beperkt sociaal
netwerk die mogelijk gevoeliger zijn voor
de loverboys-problematiek.

Faciliteer met BI het proces van
gezamenlijk leren en reﬂecteren van
professionals. Het inzicht in de
e ectiviteit en tijdigheid van geboden
hulpverlening en van de samenwerking
tussen professionals draagt bij aan een
kwaliteitsslag.
Krijg inzicht in de werkzame
bestanddelen van de geboden
ondersteuning. Dit draagt bij aan het
koppelen van de meest e ectieve
interventie aan iedere losse
ondersteuningsvraag, wat de kans op
positieve resultaten aanzienlijk vergroot.

Met behulp van BI de impact van
beleidsbeslissingen in kaart brengen,
zoals vroegsignalering op scholen of een
andere inkoop van zorg. Dit leidt tot
e ectiever beleid, e ectievere inkoop en
een e ciëntere inzet van middelen.
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3. Business Intelligence (BI): wat is het en wat levert het u als gemeente op?

3. Hoe leidt BI tot lagere kosten?
In de jeugdzorg wordt over het algemeen van
tevoren een indicatiewaarde afgegeven die
aangee t hoeveel een zorgaanbieder aan de
cliënten mag besteden. Vervolgens komen in
de loop van het jaar de facturen binnen.
Ideaal is het natuurlijk als de indicatiewaarde gelijk is aan de declaraties of zelfs
lager. De praktijk wijst anders uit omdat er
nou eenmaal onverwachte situaties en
ontwikkelingen zijn. U kunt dat proberen op
te vangen door iets ruimer te begroten en
budgetteren, maar daarmee legt u niet alleen
extra geld vast maar stimuleert u ook extra
kosten.
BI zorg ervoor dat u inzichtelijk hee t hoe per
zorgcategorie de indicatiewaarde zich
verhoudt tot de declaratiewaardes. En dat
niet alleen ten aanzien van de verschillende
sectoren en zelfs organisaties, maar ook in
vergelijking tot voorgaande jaren. Daardoor
springen zowel de worst practices als de best
practices er uit en is een veel gerichter beleid
en sturing mogelijk.

4. Hoe leidt BI tot een evenrediger belasting
voor de medewerkers?
Alle druk op de jeugdzorg met een
combinatie van uit de hand lopende kosten
in combinatie met een achterblijvende zorg,
eist zijn tol van uw medewerkers.
Overbelasting van het gemeentelijk apparaat
ligt dan op de loer. Wat u wilt als gemeente is
dat medewerkers qua werkdruk niet
overbelast, maar ook niet ónderbelast zijn
qua werkdruk. De verschillende
werkprocessen in het sociaal domein, hebben
elk hun eigen ‘belasting-waarden’. Om de
feitelijk belasting per medewerker te kunnen
bepalen, moet niet alleen de werkvoorraad
bekend zijn, maar moet deze ook in verband
worden gebracht met het aantal uren dat de
medewerker per week aan deze
werkvoorraad kan besteden. Een ﬁjnmazig
geheel, dat u alleen met BI doeltre end kunt
beheren. Zo zorgt u ervoor dat alle
medewerkers evenredig worden belast en dat
deze belasting de feitelijke situatie direct
volgt.

Hetzelfde is het geval bij het aantal uren per
zorgproduct. Als gemeente hee t u een
bepaald beeld bij hoeveel dat er mogen zijn.
Als een bepaalde zorgaanbieder veel meer
uren besteedt dan gemiddeld, dan is dit een
goed onderwerp van gesprek.
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4. Zelf aan de slag met BI? Vijf tips om
op te letten
Om ten volle te proﬁteren van BI, moet u wel
het nodige hebben en kunnen. Hieronder
geven wij u vijf tips om vooral op te letten.
TIP 1: zorg voor een goede ITinfrastructuur om de data van de
verschillende systemen bij elkaar te
brengen, zoals een database server, ETL
tooling en connecties met de databases
van de verschillende systemen.
Tip 2: zorg voor rapportage tooling om
de data uit de systemen om te zetten in
een bruikbaar dashboard en in
rapporten. Het dashboard biedt op een
overzichtelijke manier de juiste
informatie waar de verschillende spelers
mee aan de slag kunnen gaan. Waar een
dasboard meer een algemeen overzicht
gee t van de belangrijke informatie om
mee te kunnen sturen, geven de
rapporten meer detailinformatie. Goede
rapportage tooling zorgt niet alleen voor
de juiste informatie, maar maakt het ook
mogelijk om de informatie te ﬁlteren. Zo
kunt u blijven voldoen aan de AVG en
zorgt u er ook voor dat bijvoorbeeld
externe partijen niet meer informatie
krijgen dan ze nodig hebben om hun
werk goed te doen.

Tip 4: neem vanaf het prille begin de
privacy o cer mee in verband met de
AVG. BI levert een wereld van
detailinformatie op, waarbij een
overtreding van de AVG al snel is
gemaakt. Een voorbeeld: als de
zorgbehoe te op wijkniveau duidelijk
wordt, dan kan al snel voor de goede
verstaander duidelijk worden over elke
persoon we het hebben. Dit mag niet.
Daarom is het belangrijk om niet alleen
te bekijken wat u in de rapporten wilt
zien, maar ook meteen te vragen aan de
privacy o cer of dit wel mag.
Tip 5: breng steeds de datakwaliteit in
kaart. Data zijn zelden perfect van
kwaliteit, maar in BI is het net zoals
overal waar data tot informatie worden
verwerkt: de kwaliteit van de input
bepaalt die van de output. Als u weet
waar de zwaktes in de datakwaliteit
liggen, dan zijn er gerichte oplossingen
mogelijk aan de hand van SQL scripting
of de rapportagefuncties in de BI tools.
Een voorbeeld: een toelichtingsveld
hoe t niet altijd ingevuld te zijn om toch
goede informatie te kunnen bieden. Maar
voor de aanbiedercode is dit een heel
ander verhaal.

Tip 3: beschik over ICT’ers met de juiste
kennis. De ICT’ers die de informatie
genereren moeten weten hoe ze
connecties leggen om de data uit de
verschillende systemen te halen. Maar
ook is het cruciaal dat ze weten hoe ze
deze data op een goede manier kunnen
interpreteren voor bruikbare informatie.
Dit zijn twee heel verschillende takken
van sport. ICT’ers die beide sporten
beheersen zijn dun gezaaid.
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Het
5.
Samenspel
Gevolg met BI-specialist onontbeerlijk

U ziet het aan de vijf tips: werken met BI
vraagt veel van een gemeentelijke
organisatie. Neem alleen de verwerking van
de data. Koppelingen leggen met
verschillende databronnen, de data
combineren en inladen in de eigen omgeving,
vervolgens deze data opschonen… pas
daarna kan de data ontsloten worden voor
de verdere verwerking richting dashboards
en rapportages. Dezelfde complexiteit geldt
in de rest van het proces richting de BIgedreven besluitvorming en uitvoering.
Wilt u BI optimaal inzetten om de
uitdagingen in de jeugdzorg aan te pakken,
dan is een samenspel met een echte BIspecialist onontbeerlijk.

Kiest u daarvoor, dan verdient u uw
investering niet alleen in geld terug, maar
vooral ook in gezondheidswinst. En juist de
combinatie van besparen én betere zorg is zo
bijzonder aan de BI-propositie. Solviteers
So tware maakt deze win-win met BI as a
Service tot dagelijkse werkelijkheid voor
gemeenten, zonder een grote initiële
investering in geld en tijd.
Met BI as a Service nemen wij de zorg
rondom BI volledig uit handen. Hierdoor kunt
u als gemeente zich bezig houden met waar
BI voor is bedoeld: sturen, monitoren,
optimaliseren en besparen.
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De onderdelen van BI as a Service uitgelicht:
Data integration as a Service
De data waarmee u de gewenste inzichten
wilt verkrijgen is opgeslagen in de
verschillende vakapplicaties die u gebruikt,
zoals het regiesysteem en backo ceapplicaties voor Jeugd, Wmo, Participatie en
schuldhulpverlening. Om deze data
toegankelijk te maken en met elkaar te
combineren is het allereerst nodig dat deze
worden ingeladen in een centrale
gegevensvoorziening; een zogenoemd
datawarehouse. Om dit te bewerkstelligen is
technische kennis nodig van
systeemdatabases, connecties en uw
datawarehouse. Onze BI-specialisten
ondersteunen u hierbij via “Integration as a
Service”. Deze dienst bestaat uit twee
onderdelen:

Data publishing: vervolgens maken wij de
data beschikbaar voor analyse. Op basis
van 2-stapsveriﬁcatie krijgen de juiste
medewerkers (AVG-proof) toegang tot de
voor hen relevante data vanuit eigen BItool, zoals Cognos, Power BI of een eigen
datawarehouse.
Reporting/API’s as a Service
Pas wanneer de data centraal beschikbaar is
in het datawarehouse, is opgeschoond en
gekoppeld is aan een BI-tool kan BI zijn werk
doen. Vervolgens komt de belangrijkste stap
waar u naar op zoek bent; het vervaardigen
van de juiste inzichten. Onze BI-specialisten
helpen u bij het vertalen van uw
informatiebehoe ten naar de juiste
overzichten en dashboards.

Data collection: wij zetten de koppeling
op met de voor uw gemeente relevante
databronnen, zoals uw backo ceapplicatie.
Data ingestion: is de koppeling gelegd,
dan combineren en importeren wij de
data, zodat deze ingeladen kan worden
in bijvoorbeeld een datawarehouse. Met
ons dataplatform voeren wij de
bijbehorende ETL-processen uit.
Datawarehouse as a Service
Als er nog geen datawarehouse aanwezig is in
uw gemeente dan kunt u gebruik maken van
onze “Datawarehouse as a Service”oplossing. Wij dragen zorg voor centrale
beschikbaarheid van uw data op een veilige
manier. Niet alleen slaan wij de data op, maar
wij verzorgen ook:
Data cleaning: wij verwerken de data,
zodat deze geschikt is voor verdere
analyse.

Data dashboards: wij ontwikkelen en
beheren de benodigde dashboards en
rapportages voor u of stellen u in staat
om dashboards en rapportages te
gebruiken die wij voor andere klanten
hebben ontwikkeld. Standaard doen wij
dit in Power BI, maar wij hebben ook
kennis van bijvoorbeeld Cognos.
Ontsluiting via API’s: als u de data niet
alleen wilt gebruiken voor een
dashboard of een rapportage, maar een
oplossing wilt bouwen, dan bieden wij de
mogelijkheid om dit te ontsluiten via
andere systemen. Ook is het mogelijk om
deze data aan te passen en eventueel
later weer te synchroniseren met het
bronsysteem.
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Samengevat: waarom BI as a Service?
U wordt als gemeente volledig ontzorgd.
Dankzij opdrachten die onze consultants
doen in het Sociaal Domein hebben wij
kennis van alle relevante systemen en wat
die aan meerwaarde kunnen bieden.
Aansluiten is mogelijk binnen korte tijd,
a hankelijk van de onderdelen die u afneemt.
Een bewezen oplossing die reeds door
meerdere klanten van ons wordt gebruikt
rondom hun regiesysteem.

Geschreven door:
Dit Whitepaper is geschreven door de BI-specialisten van Solviteers So tware en Solviteers
Advies & Implementatie.
Solviteers So tware
(www.solviteersso tware.nl) ontwikkelt
innovatieve so twareoplossingen, zoals
het regiesysteem WIZportaal en het
Datawarehouse. Daarnaast is Solviteers
So tware gespecialiseerd in het
ontwikkelen van so tware op maat. Door
jarenlange ervaring in het (semi-)
publieke domein en de zorg kennen
onze specialisten uw processen en
uitdagingen als geen ander.

Solviteers Advies & Implementatie
(www.solviteersadvies.nl) voert als
ona hankelijke partij (complexe) adviesen implementatietrajecten uit. Bij
Solviteers Advies & Implementatie zijn
BI- en dataspecialisten werkzaam die u
kunnen ondersteunen bij zowel de
implementatie van BI binnen uw
(datagedreven)werkprocessen als ook
bij het inrichten en optimaliseren van
rapportages en dashboards.

Beide focusgebieden vallen onder de Solviteers groep. Solviteers hee t meer dan 25 jaar
ervaring in het publieke domein. Wij kennen uw uitdagingen dan ook als geen ander. Samen
met u vertalen wij een vernieuwende strategie naar de operatie: processen, organisatie,
technologie en mensen. Onze oplossingen werken écht, whatever IT takes!
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Contact
Wilt u meer inzicht op de Jeugdzorg bij uw gemeente? Wilt u het e ect van uw
beleid in kaart brengen? Wilt u de kosten aan de Jeugdzorg binnen de perken
houden? Neem dan contact op met Willem van Vredendaal, Expert Sociaal Domein bij
Solviteers Advies & Implementatie, via tel: 030 280 36 55 of stuur een e-mail naar:
w.vanvredendaal@solviteers.nl

Willen van Vredendaal
Expert Sociaal Domein
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