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Start!
Webinar start om 15:00

Brigitte Cavens
Beleidsadviseur Wonen
Gemeente Eindhoven

Jurriaan Souer
Product Strategist

Shintō Labs

(het wordt een drukbezochte webinar: wij verzoeken u om uw microfoon uit te zetten)
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Agenda

l Korte introductie

l Aanleiding & Ambitie, datagedreven werken bij afdeling wonen

l Aanpak: Shintō Labs Design Sprint

l Demonstratie Woningbouw Monitor

l Doorontwikkeling Woningbouw Monitor

l Bevindingen Eindhoven en verdere ambitie

l Vragen & Antwoorden
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Welkom bij de Woningbouw Monitor Webinar 

Brigitte Cavens
Beleidsadviseur Wonen
Gemeente Eindhoven

Jurriaan Souer
Product Strategist

Shintō Labs
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Introductie Shintō Labs
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DATA ANALYTICS OPLOSSINGEN
voor de datagedreven overheid
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SHINTŌ LABS TEAM

big enough to get the job done
small enough to care
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MAXIMALE IMPACT
maatschappelijke vraagstukken oplossen
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LEAN STARTUP
zit in ons DNA
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SHINTŌ LABS AANPAK
in drie stappen van vraagstuk naar oplossing
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CHALLENGE FIX
van maatschappelijk vraagstuk

naar concrete uitdaging 



16

DESIGN SPRINT
in 5 dagen van idee naar werkend prototype
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SOLUTION RUSH
in 8 weken van prototype naar oplossing
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STRATUM ANALYTICS PLATFORM
verbindt, analyseert en visualiseert
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ondermijning 
& fraude

toetsing van 
bouwinitiatieven

geluidsoverlast 
met sensors

woningbouw 
monitor
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buitenruimte

illegale 
kamerverhuur

PRAKTIJK CASES

milieu 
navigator

niet gecertificeerde 
afvalverwerkers vinden
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SOFTWARE BOUTIQUE
data analytics made simple
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A UNIQUE SOFTWARE BOUTIQUE
data analytics made simple

WE HAVE A DREAM
Sociale impact zonder grenzen
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Aanleiding & Ambitie
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Challenge Partner
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Aanleiding

l Enorme opgave op gebied van wonen

l Duurzaamheid en innovatieve woningen 

l Hoe breng je verschillende bronnen bij elkaar? 

l Hoe breng je de verschillende thema’s bij elkaar?

l En hoe hou je het overzicht? 

l “Niet blind versnellen maar gericht versnellen”
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Ambitie Eindhoven

l Datagedreven onderbouwing van beleid 

l Datagedreven sturing 

l Beleidvorming op basis van vraag en aanbod

l Efficiënt en direct antwoorden krijgen
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The Big Challenge

Hoe kunnen we een nieuwe Monitor Wonen ontwikkelen, 
dat op een vernieuwende manier inzicht biedt 

in bouwinitiatieven binnen de gemeente Eindhoven, 
waarbij door gebruik van moderne technologie 

er gebruikersvriendelijke en vernieuwende analysemogelijkheden worden geboden 
en data op een slimme en efficiënte manier wordt toegevoegd aan het systeem. 
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Datagestuurd werken

Beschrijvende 
analyses

Diagnosticerende 
analyses

Voorspellende 
analyses

Voorkomend 
analyses

kenn
is

optim
aliser

en

Terugkijken
Inzicht

vooruitkijkenWat is er gebeurd?

Waarom is 
dit gebeurd?

Wat gaat er waar 
gebeuren?

Hoe kunnen we het 
laten gebeuren?

W
aa

rd
e

Complexiteit Bron: Gartner
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Aanpak: Shintō Labs Design Sprint
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Sprint: in 5 dagen van idee naar prototype
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Hoe ziet zo’n sprint er uit

l Aantal experts ontwerpen de oplossing

l Probleem eigenaar

l Bron experts

l Beperkte tijd/budget

l 3 dagen op externe locatie

l Groot beginnen

l Divergeren, convergeren

l Gericht op validatie

Leestip: blog over design sprints
https://www.shintolabs.nl/essay/8-lessen-uit-

de-shinto-labs-design-sprint/

https://www.shintolabs.nl/essay/8-lessen-uit-de-shinto-labs-design-sprint/


34



35

Demonstratie Woningbouw Monitor
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Gedemonstreerd

l Dashboard: belangrijkste KPI’s
l grafieken

l filters

l kengetallen

l Filters: het zelfstandig kunnen filteren van woningproductiegegevens

l Beheer project: projectinformatie kunnen beheren

l Rapportage: provincie en gemeentelijke rapportage met 1 druk op de knop

l Prognose: volgt

l Administratie: zelf beheren van gegevens 
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Doorontwikkeling
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Visie

l Delen van kennis – niet iedere keer opnieuw het wiel uitvinden.

l Deze eerste versie is ontwikkeld in opdracht van Eindhoven

l Beschikbaar voor andere gemeentes tegen geringe investering 
(abonnement op het SAAS-platform + eenmalig opstartkosten voor 
het inrichten van de omgeving en inlezen data)

l Doorontwikkeling mogelijk, kan iedereen van profiteren
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Klantgedreven ontwikkeling

l Gemeente Eindhoven: in gebruik sinds April.

l Verschillende gemeentes hebben interesse getoond 

l Gemeente Utrecht heeft opdracht verstrekt deze zomer en heeft 
doorontwikkeling op gebied van:
l Woningvoorraad, op basis van BAG en Kadaster

l Woningbehoefte, op basis van Enquête data

l Vergelijking van productie, voorraad en behoefte
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Screenshot 1
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Screenshot 2: Woningbehoefte
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Meer bronnen

l Bestaande bronnen met name interne gegevens

l Verrijking met externe bronnen (zoals Geo informatie)

l Verder uitbreiden met o.a. CBS, BAG, Kadaster en andere open data

l Doelstelling is beter inzicht te krijgen en benchmarken tegen andere 
kengetallen.
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Grotere regio

l Meer gemeentes die een gezamenlijke woninguitdaging hebben

l Verschillende regio’s hebben interesse getoond met name om de 
gezamenlijke uitdaging op te pakken

l Elkaars relatieve bijdrage inzichtelijk

l Betere regie op de gewenste situatie
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Bevindingen Eindhoven en verdere
ambitie
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Ervaringen Shintō Design Sprint

l Design Sprint aanpak: goed! 

l Aanpak werkt: leren

l Waarde hypothese, groei hypothese

l Overheidsorganisaties zouden 
dit eigen moeten maken

Leestip: the lean startup. 
Van Eric Ries
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Eerste reacties Woningbouw Monitor

l Ziet er goed uit

l Gebruikers aan het stuur

l Goede reacties 

l Basis om op verder te gaan

l Aandachtspunt: onderhouden van gegevens

l Op dit moment nog veel handwerk (invoer)
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Hoe wil de gemeente Eindhoven verder? 

l Meer geautomatiseerd inlezen

l Voorraad toevoegen 

l Behoefte toevoegen

l Vergelijken

l Antwoord op de vraag:
“Zijn we met de juiste zaken bezig”
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Vragen & Antwoorden
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Wanneer wordt voor welke visualisatie gekozen?

l Bruikbaarheid staat voorop

l In nauwe overeenstemming met de gebruikers

l Op verzoek van gebruikers flexibiliteit toegevoegd:

l Zelfstandig kunnen wijzigen van visualisatie
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Wat is de impact hiervan op onze ICT afdeling? 

l Minimaal

l Cloud gebaseerd systeem

l Proces:
l Tenant aanmaken

l Data aanleveren

l Gebruikers aanmaken

l Typisch 1 a 2 specifieke grafieken op het dashboard
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Hoe worden welke KPI's gebruikt

l KPI’s zijn gemeente specifiek, soms zelfs wijk specifiek

l Platform biedt mogelijkheid tot flexibel filteren van de gegevens

l Dashboard biedt inzicht in belangrijkste KPI’s: bijvoorbeeld ‘tempo 
woningproductie’, of ‘verhouding sociale huur/koop’
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Toepassingsmogelijkheden en in welke informatie wil de gemeente
structureel inzicht hebben? Wie hebben er toegang, maar zeker ook hoe 
en wie laadt de gegevens in?

l Toepassingsmogelijkheden gedemonstreerd. 

l Brigitte? 



55

Aanpak, lessons learned (wat wil je vasthouden-verbeteren), wat heb
je nodig van andere gemeentes, interessante inzichten obv deze data

l Brigitte
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Hoe gebruiksvriendelijk is de woningbouw Monitor

l Brigitte
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Is de woningbouwmonitor (makkelijk) aan te passen aan specifieke, 
lokale woningmarkt kenmerken? Bijvoorbeeld studentenhuisvesting, 
regionale contingenten, doelgroepenbeleid.?

l Ja. Zie voorbeeld gemeente Utrecht.

l De basis wordt gevormd door een verzameling woninggegevens.

l Lokalisatie vindt plaats in de uitrol bij de gemeente. 

l Lokale vragen worden standaard ondersteund door de generieke 
filtering

l Lokalisatie in de vorm van 1 a 2 dashboard items zit bij de uitrol. 
Verdere lokalisatie is maartwerk maar zeer goed mogelijk
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Is de woningmarkt Monitor ook als viewer (niet bewerken) 
toegankelijk voor college- en raadsleden

l Ja. Zeker mogelijk. 

l Met autorisatie kan je specifiek rechten instellen
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Hoe werk je in open datasysteem /smarthub samen met andere
woningmarktpartijen die eveneens vaak een schat aan data hebben.

l Nadrukkelijke wens om ook met andere marktpartijen samen te werken. 

l Op dit moment nog interne bronnen en vragen. 

l Hoe meer partijen, hoe complexer de samenwerking en uitwisseling, maar ook 
hoe rijker de dataset kan worden. 

l Beoogde partijen om mee te praten: CBS (landelijk), WoningCorporaties
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Welke Data is gebruikt in de Woningbouw Monitor?

l Vooral eigen project informatie (uit de oorspronkelijke Woningbouw
Monitor)

l Verrijkt met Geo informatie

l BAG gegevens

l Brigitte ? 
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Wat levert het op voor de gemeente? 

l Brigitte? 
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Hoe wordt er in de woningbouw monitor omgegaan met 
de bescherming van persoonsgegevens.

l Zodra een traject gestart wordt doet Shintō Labs en Privacy Impact 
Assessment (PIA).

l In dit specifieke geval: geen persoonsgegevens in gebruik. 

l Verder heeft Shintō Labs een verwerkersovereenkomst met de 
gemeente Eindhoven en een zeer uitvoerig Informatie 
Beveiligingsbeleid. 

l Meer informatie op aanvraag verkrijgbaar.
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Hoe weten we of de data ‘goed’ is? 

l Brigitte? 
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Mogelijkheden van verknoping van BAG met WOZ, BRP en andere
organisatie zoals corporaties, zorginstellingen

l Technisch goed mogelijk. 

l Data deels al beschikbaar in het platform. 

l Privacy Impact Assessment: 

l Grondslag

l Doelbinding
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Dank voor uw aandacht!


