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Programma Sociaal (Domein) 

Context 

Het gedecentraliseerde sociaal domein is in ontwikkeling. Sinds gemeenten verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet op de maatschappelijke 

ondersteuning 2015 is dat een terugkerende conclusie. Dit is niet gek. Het is een proces van 

een lange adem: meer maatwerk, meer centraal stellen van burgers, nadenken over wat de 

gewenste maatschappelijke uitkomsten zijn, tot stand brengen of verbeteren van 

samenwerkingsrelaties, en komen tot een goede mix van zorg en 

ondersteuningsarrangementen. Uit evaluatierapportages van het SCP (2017 en 2018) bleek al 

dat de gemeentelijke praktijk steeds meer variatie gaat vertonen. Gemeenten maken eigen 

keuzes in wat ze bijvoorbeeld verstaan onder een algemene voorziening of een 

maatwerkvoorziening, en bepalen zelf wat en wanneer ze registreren. Ook zijn er verschillende 

inkoopmodellen van zorg en inrichtingen van sociale wijkteams. De transformatie in het sociaal 

domein zou tot uitdrukking moeten komen in minder inzet van gemeentelijke voorzieningen, en 

meer inzet van lichtere voorzieningen of algemene voorzieningen. De relatie tussen de 

transformatie en het gebruik van voorzieningen is daarmee van belang.  

 

Daarnaast zijn er ook overkoepelende trends gaande die invloed hebben op het sociaal 

domein binnen Fryslan. Denk hierbij aan de krimp, vergrijzing en ontgroening en de invloed die 

dit heeft op het gebied van bijvoorbeeld wonen en zorg. Fryslân is een overwegend 

plattelandsprovincie en vertoont een lagere economische ontwikkeling dan landelijk en de 

Friese bevolking heeft een lager sociaal-economische status dan de gemiddelde Nederlander. 

Dit kan ervoor zorgen dat trends die landelijk gelden in Fryslan anders uitpakken.  

 

Ondertussen vindt er momenteel een belangrijke herziening van de financiële 

verhoudingen plaats. Vanaf 2021 worden de gelden via een nieuw verdeelmodel verdeeld over 

alle gemeenten. Hierdoor wordt het voor gemeenten nog belangrijker om inzicht te hebben in 

hun eigen data binnen het sociaal domein en de gelden die hierin omgaan. Door middel van het 

inzichtelijk maken van de data die gemeenten hebben op het gebied van het sociaal domein 

kunnen bestuurders in staat worden gesteld goed gefundeerde besluiten te nemen op basis van 

data en informatie.  



 
 

 
 

 

Aanleiding 

Op het gebied van data en informatie zijn er een aantal uitdagingen in Fryslân. Ten eerste zijn 

er gemiste kansen waarbij beschikbare data wordt niet gebruikt, beschikbare data wordt niet 

vertaald naar inzichten, inzichten worden niet gedeeld, dataverzameling wordt niet 

afgestemd/gecoördineerd, beschikbare data wordt niet gekoppeld. Ten tweede is informatie 

soms beperkt beschikbaar, ontbreken er data en inzichten op niveau van stad/streek/regio en 

zijn er blinde vlekken. Ten derde zijn er nieuwe vraagstukken die nog maar beperkt beantwoord 

kunnen worden binnen de huidige manier van monitoren. Ten vierde, zijn er talloze nieuwe 

mogelijkheden op het gebied van data analyse die nog onvoldoende worden benut.  De 

bovengenoemde uitdagingen vormen de aanleiding voor het opstellen van dit programma 

binnen DataFryslân rondom het sociaal domein en de trends die hiermee samenhangen.  

 

Ambitie  

Dit programma van DataFryslân heeft als ambitie om datagedreven werken binnen het sociaal 

domein in Fryslân te versterken. Waar er in de huidige situatie veelal beschrijvende analyses 

(“descriptive”) worden gedaan, is het de ambitie om door te groeien (1-2 jaar) naar een situatie 

waar er meer voorspellend (“predictive’) te werk kan worden gegaan. Vervolgens is de wens om 

in een later stadium (2-5 jaar) te komen tot een situatie waarin er op een instruerende 

(“prescriptive”) manier gewerkt kan worden. De ambitie om te komen tot meer data gedreven 

werken is hieronder visueel weergegeven. Binnen dit programma zal de ambitie vooral liggen 

op de eerste stap, maar op langere termijn is het streven om Fryslân  door te ontwikkelen tot 

een slimme bestemming (“smart destination”) waar bestuurders besluiten maken en beleid 

voeren op basis van data en informatie.  



 
 

 
 

  

 

Doelen 

Op basis van de bovengenoemde visie en missie zijn doelen geformuleerd die met het 

programma sociaal behaald proberen te worden.  Dit zijn de volgende doelen;  

• Beter in kaart brengen van de beschikbare data op het gebied van het sociaal domein 

en de daarmee samenhangende trends binnen de samenwerkingspartners in Fryslân. 

• Meer inzichtelijk maken van de personen die werken met data op het gebied van het 

sociaal domein zowel tussen de samenwerkingspartners als binnen de organisaties zelf.  

• Het stimuleren van kennis uitwisseling en samenwerking tussen de personen werkzaam 

bij de samenwerkingspartners die te maken hebben met data op het gebied van het 

sociaal domein.  

• Verbeteren van basisinzichten op het gebied van informatiebeschikbaarheid binnen het 

sociaal domein.  

• Verhogen van de kennis rondom experimenten met nieuwe databronnen en 

methodieken. 

• Meer bewustzijn creëren met betrekking tot ‘data volwassenheid’. 

 

Later (instrueren) 

Smart Company/City/Region  
Smart Destination Fryslân 

Realtime data  

Datagedreven werken 

Later 
(instrueren / “prescriptive analytics”) 

 

Smart Company/City/Region  
Smart Destination  
Realtime data  
Dynamic visitor management 

Datagedreven werken 



 
 

 
 

Afbakening  

Het programma beperkt zich in eerste instantie tot bestuurders en beleidsmakers (van de 

samenwerkingspartners). Het programma dient hen te voorzien van inzichten over de huidige 

staat van de sector en hen advies in de mogelijke gevolgen van beleidskeuzes  

Dit programma beperkt zich inhoudelijk tot het sociale domein, maar gezien de breedte van de 

dit domein en aanverwante trends is het waarschijnlijk dat er aanverwante zaken bij gehaald 

kunnen worden. Op aanverwante thema’s die echter te ver buiten de scope van dit programma 

zal de rol van DataFryslân zich beperken zich doorverwijzen en in contact brengen met de juiste 

mensen voor het mogelijk beantwoorden van vragen.  

 

Programmalijnen 

Binnen het programma ‘Sociaal’ wordt constant gewerkt aan het articuleren van projecten om 

de gestelde doelen binnen dit programma te bereiken .  Per 1 mei 2019  zijn de 

programmaleiders gestart en hebben alle stuurgroepleden gesproken met als drieledig doel: 1 

Kennismaking 2 Inventarisatie van de visie van de partners op de invulling van de programma’s 

en 3 Doorverwijzing naar inhoudelijk experts binnen de organisatie. Deze inhoudelijke experts 

zijn in september uitgenodigd om als DF-projectgroep binnen dit programma structureel 

relevante datavraagstukken te articuleren binnen het programma ‘Sociaal (Domein)’.  Zij 

fungeren inmiddels als inhoudelijke hulplijnen binnen de partnerorganisaties voor het 

verzamelen van de juiste mensen per project. Ook de stuurgroepleden hebben aangegeven 

graag hun ambassadeursrol en positie graag in te zetten ter ondersteuning van de doelen 

binnen dit programma.  

 



 
 

 
 

Overzicht projecten  

Om bij te dragen aan de ambities en doelen van dit programma zijn er een zevental projecten 

geformuleerd waar de aankomende tijd aan gewerkt gaat worden. Dit zijn: 

• Project 1: Beschermd wonen 

• Project 2: Langer thuis 

• Project 3: Armoede en Schulden 

• Project 4: Stromen in kaart 

• Project 5: Voorzieningengebruik 

• Project 6: Gestandaardiseerd berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en gemeenten 

• Project 7 (doorlopend): Visualisatie van gegevens 



DataFryslân versterkt datagedreven werken in
Friesland. Wij doen dit door samenwerkingen te

organiseren die een katalysator zijn voor innovatief
gebruik van data in organisaties. De inzet van

kunstmatige intelligentie is daarbij essentieel. Door
onze kennis te delen krijgt Friesland inzicht en

voorsprong.


