
Gemeenten willen meer inzicht in prestaties  
en resultaten
Als gemeente staat u voor belangrijke uitdagingen. Steeds meer bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden verschuiven van nationaal naar lokaal niveau: recent in 
het sociaal domein, komende jaren in het ruimtelijk domein. Regelgeving verandert 
op het gebied van financiën en risicomanagement. Samenwerkingsverbanden 
ontstaan; in ketens en netwerken. Thema’s als Open Overheid en privacy krijgen 
daardoor een extra dimensie.

Al deze uitdagingen gaan gepaard met informatiekundige opgaven. Denk daarbij 
aan digitalisering en automatisering van taken en processen, aan selfservice voor 
inwoners, aan uitwisseling van gegevens met netwerk- en ketenpartners. Moderne 
technologie helpt u om hieraan een moderne, doelmatige en toekomstbestendige 
invulling te geven. 

Eén van de meest in het oog springende ontwikkelingen in de moderne technologie 
is het slim gebruikmaken van beschikbare gegevens. Dat kunnen zelf verzamelde 
gegevens zijn, maar ook externe gegevens. Het inzicht dat die gegevens opleveren 
kunnen we benutten: voor dienstverlening op maat, voor risicomanagement, voor 
beleidsanalyse, voor monitoring, voor sturing. Meer inzicht leidt tot scherper uitzicht!    

Het Gemeentemodel
Een integrale oplossing die direct inzicht biedt in de gewenste informatie



Gegevensmanagement
Waar er wereldwijd een hele nieuwe bedrijfstak is ontstaan 
rondom gegevensmanagement – het beschikbaar stellen en 
benutten van gegevensverzamelingen – zijn gemeenten tot 
nu toe schuchter geweest om meer te doen met hun data. 
Veelal is gegevensmanagement beperkt gebleven tot lijst-
werk, verplichte uitvoerbestanden aan CBS en andere 
partijen, en statistische analyses. 

We zien een kentering! Inmiddels zijn veel gemeenten gestart 
met het inrichten van een gegevensmanagement en het 
inrichten van concrete toepassingen. Het voorbeeld van het 
geautomatiseerd ingevulde aangifteformulier van de 
Belastingdienst krijgt navolging in gemeentelijke informatie-
gestuurde selfservice toepassingen. We zien toepassingen 
waarbij via datamanagement oplossingen risicogestuurde 
factuurcontrole voor de WMO plaatsvindt. We zien dash-
boards ontstaan, die monitoring mogelijk maken op bijvoor-
beeld subsidies en contracten met partners. Al deze 
toepassingen dragen bij aan het verbeteren van prestaties 
door het benutten van gegevens. 

Wat is er voor nodig? 
Een gemeente heeft tientallen tot soms honderden 
 gegevensverzamelingen tot zijn beschikking. Die liggen 
vast in verschillende bronnen, systemen en taakspecifieke 
applicaties. Daarnaast zijn er steeds meer mogelijkheden 
om gebruik te maken van data uit aangrenzende domeinen 
zoals openbare orde en veiligheid, maar ook social media 
en andere openbare data. Aan gegevens geen gebrek dus!

Voor het beschikbaar stellen en benutten van deze gegevens-
verzamelingen is een datamanagement omgeving nodig. 
Idealiter is dat een geïntegreerde oplossing die gegevens op 
een geordende, slimme manier uit de bronbestanden haalt, 
deze op een veilige en controleerbaar aan privacyrichtlijnen 
voldoende wijze beschikbaar stelt, en op een gebruikers-
vriendelijke, toegankelijke wijze ontsluit. Zodat u zelf slimme, 
 informatiegestuurde selfservice diensten kan inrichten, u 
beleidsanalyses kunt uitvoeren, managementrapportages 
kan inrichten en uw monitoring kunt inregelen. 

Juist voor monitoring is een datamanagement omgeving 
een excellente oplossing. Immers een datamanagement 
omgeving bouwt historie op zodat u tijdvakken kunt 
 vergelijken, en biedt een actueel inzicht zodat u direct 
kunt bijsturen. En geeft u de mogelijkheid om te plannen, 
 scenario’s door te rekenen en alternatieven in beeld te 
brengen. 
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Gemeentemodel SAS
SAS ondersteunt gemeenten met een integrale datamanage-
ment oplossing. Hiermee wordt het mogelijk om alle rele-
vantie informatie te koppelen, eenduidig te maken en te 
visualiseren in dashboards en periodieke rapportages met 
kaart integratie. Met kaart integratie kunt u vanuit de kaart 
naar de data en vanuit de data naar de kaart. Deze totaalop-
lossing zorgt ervoor dat verschillende applicaties van diverse 
leveranciers bij elkaar gebracht worden. SAS levert als het 
ware een schil om deze deeloplossingen. 

“Met SAS kunnen we op een  
 innovatieve manier voldoen aan  
de informatiebehoeften van  
bestuurders, beleidsmakers en burgers”

Hans Snoeren,  
teammanager ICT Gemeente Waalwijk 

 
De oplossing van SAS is zeer gebruiksvriendelijk en voor 
iedereen toegankelijk. U bent voor het maken van rappor-
tages of het inrichten van dashboards niet langer afhankelijk 
van uw IT-afdeling of dure consultants. Gemeenteraadsleden 
en beleidsmedewerkers kunnen nu zelf dashboards inrichten. 
Op deze laagdrempelige manier krijgt u direct inzicht in de 
gewenste informatie en bent u in staat om op feiten geba-
seerde beslissingen te nemen. Hierdoor worden beleids-
analyses nauwkeuriger, planningen gemakkelijker en 
verbetert de dienstverlening aan de burger. 
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