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Wat betekent datagedreven werken eigenlijk?

‘Datagedreven werken is structureel werken op basis van feiten uit zorg, welzijn en andere 

domeinen, die verzameld worden in de vorm van data, geanalyseerd worden naar informatie 

(samen met domeinkennis), op de juiste manier geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, 

en om op basis van deze inzichten een zo geïnformeerd mogelijk besluit te nemen wat een hogere 

waarde geeft voor de maatschappij en patiënt’ 

(Plan van aanpak Datagedreven Werken Zorg en Welzijn, RegioPlus, 2022). 



• Registratie en terugkoppeling; Inzichten creëren zodat de zorgverlening beter geleverd kunnen worden.

• Verpleegkundig handelen beter onderbouwen: ‘Met data krijgen professionals meer inzicht in het stellen van de 

juiste cliëntdoelen, wat samen beslissen bevordert’ (Inge Borghuis, bestuurder Amstelring)

• Terugdringen zorgkosten; Op praktische punten besparingen doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van 

mobiliteit binnen extramurale zorg of het herijken van zzp’s waarbij er direct een dashboard wordt gemaakt.

• Praktische oplossingen; Tools die inzicht geven in bijvoorbeeld de beste E-Health oplossing voor de cliënt. Praktische 

tools om de zorgverlening gemakkelijker te maken (bv. Cardia en Respectzorg met QR code).

• Veranderopgave – toekomstbestendige organisatie; Data inzetten in de vorm van objectieve stuurinformatie 

maakt doelen meetbaar; kan helpen de organisatie sneller toekomstbestendig te maken.

Waarde van datagedreven werken voor de zorg



• Overzicht en inzicht van de aanwezige datastromen en data infrastructuur in jouw organisatie.

• Totaalbeelden van data kunnen gesegmenteerd in beeld worden gebracht. Hierdoor krijg je betere stuurinformatie 

waarmee je verschillende perspectieven en scenario’s inzichtelijk kan maken. Hiermee kan bijvoorbeeld een betere 

inschatting worden gemaakt over de problematiek van een cliënt en de gewenste specifieke relatie tussen zorgvrager en 

zorgverlener en de benodigde personeelscapaciteit en verwachte werkdruk.

• Veelvoorkomende inhoudelijke situaties kunnen met modellen beter voorspeld worden. Zo kan door de analyse van 

historische data behandelingen of therapieën eerder worden aangeboden waardoor cliënten langer zelfstandig thuis 

kunnen blijven of minder zorg nodig hebben.

• Door analyses van historische data kunnen diensten sneller en gerichter worden aangeboden. Hiermee wordt toegewerkt 

naar de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment.

Wat levert inzage in data op voor jouw organisatie?



• ‘Ik zie door de bomen het bos meer’

• ‘Ik wil wel, maar waar begin ik?’

• ‘Ik kan geen data-scientisten of expertise in huis halen 

vanwege schaarste of onvoldoende financiering’

• ‘We hebben überhaupt geen capaciteit om een project 

op datagedreven werken op te starten (lees: we kunnen 

het er eigenlijk niet bij hebben’)

• ‘We zijn gestart maar het lukt niet om te komen tot 

concrete acties’

Obstakels richting datagedreven werken in zorg



• Datagedreven werken niet zaligmakend maar wel 
groot potentieel voor complexe vraagstukken 
(arbeidsmarkt en schaarste)

• Pragmatische ondersteuning voor organisaties die 
willen maar niet kunnen

• Kostenbesparing op langere termijn doordat er niet 
extern wordt ingekocht (zonder kennisdeling)

• Samen aan de slag (niet zelf het wiel uitvinden)

• Beklijving van het credo: slimmer en anders werken > 
één team voor meerdere organisaties

• Mogelijkheid om te participeren in 
arbeidsontwikkeling en de vruchten plukken

Waarom het DataLab?



Binnen het DataLab worden mensen met een uitkering ingezet. Hiermee dragen we bij aan arbeidsparticipatie, 

ondersteunen we organisaties op het gebied van data en geven we de teamleden van het DataLab een beter 

arbeidsperspectief voor in de toekomst. Met het DataLab zijn 3 tot 7 mensen uit een uitkeringspositie te 

krijgen. Het is mogelijk om teamleden na verloop van tijd zelf op te nemen in de organisatie. Hiermee helpen 

wij elkaar.

• Voor deelnemende zorgorganisaties: kan bijdrage leveren bij voldoen aan SROI verplichting

Maatschappelijke impact. Ook op lange termijn.



• Scenario 1 – Organisatie is nauwelijks bezig met data (bevindt zich

hooguit in descriptive analytics fase). Willen wel maar kunnen niet

(kennis, capaciteit, visie, beleid). How do we start?

• Scenario 2 – Organisatie doet al veel met data, heeft beleidsmatig al 

keuzes gemaakt (diagnostic/predictive analysis). Basis is vaak al op 

orde, capaciteit alleen knelpunt. How can we make it happen? Ook: 

hoe integraal oppakken zonder kennis extern neer te leggen? 

Wanneer interessant om mee te doen? 



• Inhoud: wat gaat het team doen?

Het DataLab gaat samen met instellingen aan de slag met 

data. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van data voor 

betere rapportages zodat medewerkers bewuster en 

efficiënter kunnen leren werken. Of het samenbrengen van 

informatie op één punt zodat er minder systemen 

geraadpleegd hoeven te worden.

• Hoe ziet het team eruit?

Consultant/teamlead, 2 BI medewerkers, 2 data engineers, 

een business/data analist en een (Python) programmeur. Zij 

gaan aan de slag gaan met datamodellering en data 

engineering.

Wat gaan we doen binnen het DataLab? 1/2
• Hoe gaat het in zijn werk: 

Door deelname krijg je (minimaal) 7 maanden een team van 

dataspecialisten die in een scrumteam voor jouw organisatie 

klaar staan. Elke instelling krijgt bij aanvang een 

inventarisatiesessie waar wensen en behoeften worden 

opgehaald en een plan van aanpak c.q. route wordt 

opgesteld. Het team werkt in sprints volgens de scrum 

methodiek. Per 2 weken wordt een werkvoorraad in een 

kanbanbord verplaatst van to do naar done. Ze werken 

onder begeleiding van de teamlead *scrummaster. 



• Met welke data kunnen we aan de slag gaan? 

We hebben het primair over data over de organisatie. Een 

overzicht van de organisatie in bv. de cliënten of medewerkers 

of behoeften en deskundigheden etc. 

• Komt er iemand bij mij in de organisatie te werken of 

remote? Hoe vaak spreek ik de teamlead?

Teamleden zitten bij voorkeur minimaal 1 keer in de week bij 

een organisatie. Dit zorgt voor binding en betrokkenheid. Een 

flexplek wordt gewaardeerd maar is niet vereist. Praktisch is 

dit niet altijd mogelijk. Wij bespreken de mogelijkheden met 

elke organisatie. 

Wat gaan we doen binnen het DataLab? 2/2
• Hoe ver moet je als organisatie zijn om hier baat bij te 

hebben? 

Het is niet belangrijk hoe ver je al bent. Het is een feit dat 

elke organisatie data bezit en het kan gebruiken. Soms is het 

alleen al de vraag om dat te ontdekken, maar bij voorkeur 

worden er resultaten gemaakt in de vorm van dashboards of 

inzicht voor dienstverbetering. 

Bij aanvang wordt een inventariserende sessie gedaan of het 

werken naar wenselijke output a.d.h.v. een al bestaand 

beleid of een kapstok.



Er zijn verschillende mogelijkheden na 7 maanden:

1. Het is mogelijk om één of meerdere teamleden na verloop van tijd zelf op te nemen in de organisatie. 

Hierdoor wordt kennis opgenomen en kunnen organisaties direct verder met het teamlid waarmee al een

relatie is opgebouwd. Hier wordt geen toeslag voor gerekend.

2. Verlenging van 7 maanden. 

Er wordt altijd gezocht naar een balans tussen behoefte en zekerheid. Een gesprek hierin is dus mogelijk.

Wat gebeurt er na 7 maanden? 





Opbrengst voor beginnende organisatie/nog niet 

datavolwassen: 

• Een route c.q. pva met touchpoints. Dit is de basis. 

Denk aan het in beeld en op orde brengen van de 

infrastructuur binnen het domein van data, 

datamodellen, tooling, risico’s, mogelijkheden en 

onmogelijkheden. 

• Men heeft inzicht in doelstellingen, de data en 

heeft beter grip op wat er gebeurt. 

• Afdelingen hebben een rapportage tooling en 

eigen KPI’s. 

• De organisatie heeft een tool en medewerkers 

weten hoe deze te gebruiken. 

• Keuze gemaakt voor een centrale of decentrale 

verdeling van beheersing van de tool. Bv. 

Microsoft Power BI. 

• Er is een ontwikkelagenda n.a.v. de route die 

beleidsmatig is uitgezet. 

• Er zijn na 7 maanden minimaal 2 projecten 

afgerond die de organisatie verder brengen naar 

why dit it happen / what will happen (model 

Gartner op slide 10).

Wat mag je verwachten na deelname? 1/2



Opbrengst voor organisatie met hogere datavolwassenheid:

• Check embedding van datagedreven werken op beleidsmatig gebied intern. 

• Daarnaast wordt de basis gecheckt en ook overgedragen naar het team (in ieder geval kennis overdracht). 

• Aan de hand van doelen worden er rapportages opgezet of naar een volgend level van volwassenheid gebracht. 

• Van de vastgestelde ontwikkelagenda worden min. 2 projecten in de 7 maanden opgepakt en embedded in de 

organisatie.

• Er wordt gekeken naar een voorspellend model. Bijv. herijken van ZZP’s aan de hand van voorspellende modellen zodat 

de medewerkers hier beter op kunnen inhaken (juiste zorg leveren en tegelijkertijd declareren). 

Wat mag je verwachten na deelname 2/2



• Deelname aan het DataLab betekent toegang tot een 

compleet team met expertise vanuit verschillende

disciplines

• Door een gezamenlijke aanpak wordt het team 

efficiënt ingezet en zijn de kosten veel lager dan 

wanneer je alleen te werk gaat.

• Je gaat snel en resultaatgericht aan de slag.

• Je ontwikkelt zelf kennis en expertise op het gebied 

van data.

• Je krijgt meer inzicht in de bedrijfsvoering van je 

organisatie.

Voordelen voor jouw organisatie op een rijtje:



De kosten zijn als volgt:

Consultant: 15.000 euro eenmalig

Scrumteam: 4.950 euro per maand

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Op het moment van voldoende aanmeldingen wordt er gewerkt met een staffel.

Geïnteresseerde zorgorganisaties komen in aanmerking voor deelname wanneer het hoofdkantoor of tenminste één 

locatie van de organisatie zich in de regio Den Haag bevindt. Organisaties uit alle branches mogen deelnemen.

Kosten en voorwaarden



• Commitment bestuur/MT

• Budgetteren eerste 7 maanden

• Tenminste één persoon in je organisatie die (niet fulltime) voldoende ruimte én mandaat heeft voor het 

functioneren als manager of opdrachtgever

• Ideeën – een complete visie hoeft niet; hier kan de consulent je verder mee helpen

• Tijd (1 tot 2 uur) voor een sessie om de route uit te stippelen met de teamlead. Bij voorkeur vanuit meerdere 

disciplines.

Wat gaat de succesfactor vergroten voor de 
organisatie:



• Wat is een praktijkvoorbeeld dat het team elders al heeft 

gerealiseerd?

Zorgaanbieder (VVT) die extramurale en intramurale zorg 

biedt. Ze wilde weten van welke hulpmiddelen (en specifiek 

e-health toepassingen) gebruik werd gemaakt, wanneer een 

cliënt ermee in aanmerking kwamen en welke middelen het 

beste ingezet konden worden. 

Na deelname: één intakeformulier gemaakt waardoor 

automatisch gezien werd welke middelen het beste gebruikt 

konden worden bij een cliënt. 

Praktijkvoorbeeld 1/2



Thuiszorg

• Is een product wat geleverd wordt of geleverd 

gaat worden eigenlijk effectief (genoeg)?

• Toepassingen - modulair pakket thuis of  volledig 

pakket thuis

• Antwoord op - Heeft de zorg die wij leveren 

effect?

• Indicatoren zijn - Wat is budget? Uren die wij 

inzetten? Komt dat uit? Zijn de cliënten en 

werknemers tevreden (ziekteverzuim)?

Zorgprofielen in de wijk

• Doel - Data moet een signaleerfunctie hebben.

• Probleem - Zorgprofielen brengen alleen de 

zorgvraag in kaart. Ze dekken naar verwachting 

maar 25% van de zorginzet. 

• Wat doe je - Aanvullend kun je o.a. de 

psychosociale kant in beeld brengen. Hierin is een 

verplichting neergelegd bij gemeenten en 

woningcorporaties. Kun je die gegevens 

gebruiken?

• Denk aan voorbeeld Dementie.

Praktijkvoorbeeld 2/2



• Aanmelden voor DataLab Zorg en Welzijn – Den Haag 

kan bij Maartje Bouwens maartje@zw-connect.nl. 

Deadline intentie: 7 oktober

Deadline definitieve aanmelding: 28 oktober

• Inhoudelijke vragen over DataLab kan je stellen aan 

Frank Wensink frank@daatonderzoek.nl

Bedankt voor jullie aandacht!
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