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Inleiding
Waarom deze rapportage?
Al meer dan 50 jaar verzorgt het onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) beleidsonderzoeken
voor de gemeenten in de regio. Met de groter wordende rol van data in de regio is tegenwoordig
ook het Smart Data Center (SDC) een belangrijke partner. Iedere dag weer zetten onze kundige
medewerkers zich in voor onafhankelijke, betrouwbare en nuttige kennis. Dat maakt het OCD
onmisbaar in de regio. Desondanks krijgen wij vaak de vraag waar het OCD precies van is en wat
wij nu eigenlijk doen. Daarom ontvangt u tegenwoordig ieder half jaar een rapportage waarin wij
vertellen wat wij het afgelopen halfjaar voor u hebben betekend.
Deze vierde tussenrapportage is met grote zorg voor u samengesteld om te laten zien wat wij het
afgelopen half jaar voor de zeven Drechtstedengemeenten en andere regionale onderdelen zoals de SDD, en OZHZ - hebben gedaan. Hiermee willen wij transparant zijn over de
maatschappelijke meerwaarde die het OCD levert. Deze tussenrapportage is dus niet alleen een
overzicht van de uitgevoerde projecten. Samen met onze onderzoekers, data-adviseurs en
dataverwerkingsspecialisten vertellen wij de verhalen achter onze producten en diensten.
Met deze rapportage willen wij niet alleen zenden. Hij is ook bedoeld om met u in gesprek te
blijven over wat het OCD de zeven gemeenten te bieden heeft. Wij willen mee ontwikkelen met
de behoeften van de regio. Samenwerking, co-creatie en verbinding leggen tussen stakeholders
zijn daarin belangrijke aspecten. Dichtbij onze opdrachtgevers, maar wél vanuit een
onafhankelijke positie, kritisch en strategisch.
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Wat doet het OCD
Het verhaal achter onze projecten
Het Onderzoekcentrum Drechtsteden is voor alle gemeenten in de Drechtsteden ‘partner voor
bestuur en beleid’. Wij doen dit door te ondersteunen met onderzoek, data en advies.
Hiervoor voeren wij een pakket met basisproducten uit en daarnaast doen we voor u
aanvullend onderzoek op maat.
Kennispartner voor bestuur en beleid! Dat wil het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) zijn
voor haar opdrachtgevers in de Drechtsteden. Wij bieden ondersteuning op maat met
onderzoek, advies en informatie. Zodat beleid optimaal ontwikkeld, uitgevoerd en waar nodig
bijgesteld kan worden.
Ieder jaar brengt het Onderzoekcentrum Drechtsteden onderzoeken uit op het gebied van het
fysieke domein, het sociaal domein, economie en bestuur. Ook publiceren wij verschillende
monitoren met daarin allerlei informatie en recente ontwikkelingen.

Nog meer weten over wat het
OCD doet?
In het dienstverlening overzicht vindt u alle diensten en
producten van het OCD. Meer weten over bestaande
onderzoeken en data? Ga dan naar onze website
onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

“Uw partner voor bestuur & beleid”
Onderzoekcentrum Drechtsteden
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Basisdienstverlening
Partner voor bestuur en beleid

Basisdienstverlening
Projectenoverzicht tweede helft 2021
De Basisdienstverlening is een pakket met monitoren en andere producten die wij periodiek
aanbieden aan alle gemeenten in de Drechtsteden. Afgelopen halfjaar hebben wij de volgende
producten voor u opgeleverd binnen de basisdienstverlening.

Verkoopmonitor
okt. + dec.

2021

Ieder kwartaal zetten wij voor u de verkoopcijfers van (nieuwbouw)woningen op een
rij. Ook afgelopen halfjaar hebben wij deze gegevens voor u verzameld.

Politiecijfers
okt. + dec.

2021

Ieder kwartaal zetten wij voor u de meest recente politiecijfers op rij. Ook afgelopen
halfjaar hebben wij deze gegevens voor u verzameld.

Duurzaamheid
nov. 2021

In november is er weer een nieuwsbrief verschenen over duurzaamheid, met
informatie over de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) en verslagen van de
duurzaamheidsscans.

Drechtsteden in cijfers
4e kwrt.
2021

Afgelopen halfjaar zijn nieuwe cijfers aan Drechtsteden in Cijfers toegevoegd. Tevens
willen we inventariseren of er bij gemeenten belangstelling is om deze cijfers via
dashboards te presenteren.

Klik hier en bekijk al onze publicaties
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Nieuwsbrief Duizend Duurzame
Daden november 2021
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de jaarlijkse update
van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) 2021. Ook
presenteren we de eerste opzet van een nieuwe index: De
Gemeentelijke Samenwerkingsindex (GSI). Hierbij gaat het om
samenwerking van een gemeente met de inwoners, tussen de
inwoners onderling en met organisaties/verenigingen binnen
de gemeente. De nieuwsbrief is te lezen via onderstaande
knop.

Naar de nieuwsbrief

Wilt u altijd op de hoogte blijven van duurzaamheidnieuws?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief Duizend
Duurzame Daden. Via deze knop kunt u zich abonneren:

Abonneren
Dit project is voor u uitgevoerd door:
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Aanvullende dienstverlening
Partner voor bestuur en beleid

Aanvullende dienstverlening
Projectenoverzicht tweede helft 2021
De aanvullende dienstverlening zijn onderzoeks- of adviesopdrachten die wij voor u uitvoeren op
basis van een offertetraject. Hierbij staat maatwerk voorop. Afgelopen halfjaar hebben wij de
volgende producten voor u uitgevoerd als aanvullende dienstverlening.

Dordrecht
Evaluatie nieuwe Dordtse Biesbosch
December 2021

Flits jeugdhulp indicatoren
Lopend

Veilige stad Dordrecht
Januari 2022

Kansensessie 18-/18+
November 2021

Pilot BSO+

Leefbaarheid rondom het Kromhout

Januari 2022

Januari 2022

Vooruitblik hybride werken
September 2021

Plan Tij oeververbinding
September 2022

Ouderbetrokkenheid bij sportverenigingen
lopend

Verkenning opkoopbescherming
December 2021

Verhuisketens nieuwbouw Dordrecht
lopend

Monitoring gezonde leefomgeving (fase 1)
lopend

Stagediscriminatie Dordrecht
lopend

Economische Spin-off tentoonstelling Albert Cuyp
lopend

Arbeidsmigranten in de Drechtsteden
lopend
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Aanvullende dienstverlening
Projectenoverzicht tweede helft 2021
De aanvullende dienstverlening zijn onderzoeks- of adviesopdrachten die wij voor u uitvoeren op
basis van een offertetraject. Hierbij staat maatwerk voorop. Afgelopen halfjaar hebben wij de
volgende producten voor u uitgevoerd als aanvullende dienstverlening.

Alblasserdam
Effectindicatoren Alblasserdam
juni 2021

Telefonische enquête nieuw terassenbeleid
December 2021

Hardinxveld-Giessendam
Bewonerspanelonderzoek Groenbeleidsplan
oktober 2021

Papendrecht
Papendrecht in cijfers
juni 2021

Verslag Signalerend huisbezoek
Lopend

Sliedrecht
CEO Dienstverlening Bonkelaarhuis
lopend

Klik hier en bekijk al onze publicaties
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Ervaring & resultaten
Pilot BSO+
Dordrecht - De Pilot BSO+ is een initiatief om tegemoet te komen aan de behoeftes van een
groep ouders die tot nu toe vaak tussen wal en schip valt. Dit zijn ouders van kinderen met
een extra ondersteuningsbehoefte die niet passen bij een reguliere BSO. Hierdoor is het voor
werkende ouders een stuk lastiger omdat zij zelf de opvang na schooltijd moeten verzorgen of
hun eigen netwerk moeten vragen.
Op twee basisscholen speciaal onderwijs is een Buitenschoolse Opvang+ (BSO+) ingericht met
kleinere groepen en een team begeleiders dat beter op de kinderen en hun uitdagingen
(fysiek en/of gedragsmatig) is toegerust.
We hebben onderzoek gedaan en de ervaringen van de professionals en ouders in kaart
gebracht . Allereerst door via vragenlijstonderzoek aan ouders te vragen hoe tevreden ze zijn
met de BSO+ en welk effect dit heeft op hen. Vervolgens konden we via (groeps)gesprekken
hierin de verdieping aanbrengen. In onze factsheet hebben we onze bevindingen samengevat
zodat dit meegenomen kan worden in de besluitvorming op welke manier de pilot BSO+
vervolgd wordt.
Bijzonder was om van de ouders zelf te horen waarom het voor hen zo belangrijk is dat ze van
BSO+ gebruik kunnen maken. 'Normaliseren', een veelgebruikte term de laatste jaren, wordt
dan ineens heel concreet. Net zoals de kinderen het liefst als normaal gezien willen worden, is
het voor ouders belangrijk dat zij –net als andere ouders- gebruik kunnen maken van
kinderopvang.
Dit project is voor u uitgevoerd door:

Kansen voor verbetering overgang
18-/18+
Dordrecht - Nóg een onderzoek hoe de overgang van 18naar 18+ verbeterd kan worden?

Er zijn al veel knelpunten geformuleerd in eerder en ander
onderzoek. De vraag aan het OCD was om te focussen op de
kansen die worden gezien om deze knelpunten te
verbeteren. Hierbij waren de ervaringen van de partijen die
zorg bieden op Beschermd Wonen en/of Opvang leidend. Na
het uitzetten van de vragenlijst zijn we in gesprek gegaan
met deze zorgaanbieders. In onze factsheet hebben we deze
input thematisch samengevoegd, met veel aandacht voor de
verbeteringen in de samenwerking (met de gemeente en
met andere organisaties).
Voor ons een mooie uitdaging om op zo'n complex
onderwerp de ervaringen uit de praktijk te kunnen horen en
dit zo veel als mogelijk terug te brengen tot concrete
verbetersuggesties.
Dit project is voor u uitgevoerd door:
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Effectindicatoren Alblasserdam
Alblasserdam - De gemeente Alblasserdam heeft in 2019 een aantal
effectindicatoren vastgesteld. In oktober 2021 zijn onze collega’s aan
de slag gegaan om te kijken hoe Alblasserdam scoort op deze
indicatoren. Daarvoor is het bewonerspanel van Alblasserdam
geraadpleegd. De bewoners uit het panel konden hun oordeel geven
over het Centrum, de kwaliteit van de openbare ruimte en over het
gemak om zich door Alblasserdam te verplaatsen. In totaal vulden 138
van de 405 leden van het Bewonerspanel de vragenlijst in. Dat is een
redelijke respons van 34%.
De drie indicatoren waarvoor een cijfer bepaald moet worden zijn:
Het aandeel bewoners dat de beleving van het Centrum beoordeelt
met het rapportcijfer 7 of hoger.
Het aandeel bewoners dat kwaliteit buitenruimte eigen buurt/
Centrum Alblasserdam/ gemeente als geheel ervaart met een 7 of
hoger.Aandeel bewoners dat de bereikbaarheid van Alblasserdam
tussen woon-werk of woon-school ervaart met het rapportcijfer 7 of
hoger.
69% van de respondenten geeft een 7 of hoger voor de beleving van
het centrum van Alblasserdam en meer dan de helft (56%) geeft een 7
of hoger voor de kwaliteit van de buitenruimte in eigen buurt. Voor
de kwaliteit van de buitenruimte in het centrum en de kwaliteit van
de buitenruimte in de gemeente als geheel geeft respectievelijk 64%
en 57% hoger dan een 7. Tot slot nog de bereikbaarheid, 63% laat
weten de bereikbaarheid binnen Alblasserdam met een 7 of hoger te
beoordelen.
Dit project is voor u uitgevoerd door:
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Papendrecht in cijfers
Papendrecht - In de publicatie Papendrecht in Cijfers presenteert het OCD hoe Papendrecht
ervoor staat in cijfers en trends. Het geeft voor elf onderwerpen een perspectief op de gemeente
ten behoeve van verkiezingsprogramma's en de komende verkiezingen voor de gemeenteraad in
maart 2022. Aan bod komen:

Data voor opkoopbescherming
Dordrecht - Door de krapte op de woningmarkt is het een
toenemend probleem voor starters en woningzoekenden om
een goedkope of middeldure woning te vinden. Om hier in te
kunnen sturen heeft het Rijk een regeling opkoopbescherming voor bestaande woningen gemaakt die per 1
januari 2022 in is gegaan. De gemeente Dordrecht heeft het
Onderzoekcentrum Drechtsteden gevraagd informatie te
geven over de situatie op de Dordtse woningmarkt waarmee
een afweging gemaakt kan worden over de invoering van de
regeling. Het onderzoek richtte zich op:





de ontwikkeling van het aantal particuliere
huurwoningen per buurt;
de WOZ-waardes van koopwoningen (goedkoop en
middelduur) per buurt
de mutatiegraad in de koopsector per buurt;
buurten waar de leefbaarheid onvoldoende of zwak is.













Demografische trends en ontwikkelingen
Effecten van Corona
Sociale trends en ontwikkelingen
Economische trends en ontwikkelingen
Technologische trends en ontwikkelingen
Kennis infrastructuur
Ruimtelijke trends en ontwikkelingen (wonen)
Fysieke infrastructuur (openbare ruimte, mobiliteit)
Duurzame trends en ontwikkelingen (klimaat, energie)
Veiligheidstrends en ontwikkelingen
Bestuurlijke trends en ontwikkelingen

We laten ontwikkelingen zien of we vergelijken Papendrecht met landelijke cijfers. Bij sommige
thema’s gaan we ook in op de verschillen die er binnen Papendrecht zijn, bijvoorbeeld als het gaat
om het aantal minima per wijk.
Dit project is voor u uitgevoerd door:

Het onderzoeksverslag is samen met het voorstel tot
invoering van de regeling opkoopbescherming aan de
Gemeenteraad aangeboden.Tijdens het project zijn nieuwe
inzichten opgedaan over de samenstelling van de voorraad
particuliere huurwoningen en de mogelijkheden om
mutaties in de koopsector te monitoren.Die inzichten
kunnen toegepast worden bij de eerste evaluatie van de
regeling die begin 2023 voorzien wordt.
Dit project is voor u uitgevoerd door:
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Herhalingsmeting Leefsituatie Kromhout-Kasperspad
Dordrecht - De leefbaarheid in het gebied Kromhout-Kasperspad is al jaren slechter dan
gemiddeld in de rest van de Binnenstad en in Dordrecht als geheel. De gemeente Dordrecht
zet samen met andere partners in op verbetering hiervan middels verscheidene
beheermaatregelen (o.a. cameratoezicht, samenscholingsverbod, inzet van SUS-wachten,
extra inzet van handhaving en politie en extra inzet op verwijderen van zwerfafval).
Om op een betrouwbare manier de vinger aan de pols te houden, doen wij in opdracht van de
gemeente Dordrecht jaarlijks onderzoek naar de leefbaarheid in dit aandachtsgebied. We
benaderen alle woonadressen in het gebied Kromhout-Kasperspad met het verzoek om in een
vragenlijst aan te geven hoe zij de leefbaarheid in hun buurt ervaren. Ook vragen we de
buurtbewoners of zij de beheermaatregelen hebben opgemerkt en of die maatregelen
volgens hen daadwerkelijk een positief effect hebben.
Daarnaast analyseren we de ontwikkeling van het aantal meldingen van overlast en
criminaliteit in de politieregistraties. Door deze bundeling van informatie maken we het voor
de gemeente Dordrecht inzichtelijk hoe de leefbaarheid zich in dit aandachtsgebied ontwikkelt
en in welke richting er eventueel bijgestuurd zou moeten worden. In 2021 hebben we de
derde meting van dit onderzoek uitgevoerd en inmiddels is er dus zicht op de jaren 2019 t/m
2021. Leuk om op deze manier gedurende langere tijd betrokken te zijn bij en een nuttige
bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van dit aandachtsgebied in de Dordtse
binnenstad.
Dit project is voor u uitgevoerd door:

Ingrid
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Regionale projecten
Partner voor bestuur en beleid

Belangrijke regionale bijdragen
Projectenoverzicht tweede helft 2021
Wij voeren niet alleen opdrachten uit voor de zeven Drechtstedengemeenten, maar ook voor de
Dochterorganisaties en de regio Zuid-Holland Zuid. Afgelopen halfjaar hebben wij de volgende
regionale projecten gerealiseerd.

Nulmeting regiodeal
dec.
2021

In deze nulmeting beschrijven we de huidige positie van Coropgebied Zuidoost ZuidHolland op de Brede Welvaartsindicatoren die relevant zijn voor de
Regiodealprojecten.

Corona Monitor Zuid-Holland Zuid
dec.
2021

Uitgebreide monitor met indicatoren om de impact van de COVID-19 uitbraak op de
lokale economie en het sociaal domein in Zuid-Holland Zuid in kaart te brengen.

Monitor Sociaal
Lopend

Een groot vragenlijstonderzoek onder inwoners van alle Drechtstedengemeenten over
onderwerpen als eigen kracht, sociaal netwerk, mantelzorg, vrijwillige inzet en
participatie. In 2021 was het tijd voor de vierde meting. Het onderzoek wordt in het
voorjaar van 2022 opgeleverd.

Klik hier en bekijk al onze publicaties
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Ervaring & resultaten
Nulmeting regiodeal
Drechtsteden - Halverwege 2020 is door het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de regio
Drechtsteden en de gemeente Gorinchem de Regiodeal gesloten. Partijen streven ernaar om
met gezamenlijke, integrale en gerichte acties in de komende vijf jaar ervoor te zorgen dat de
Regio Drechtsteden-Gorinchem een omslag maakt naar een regio die minder gevoelig is voor
crises en waar de sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende werkgelegenheid zorgen
door te investeren in samenwerking, innovatie en menselijk kapitaal. En naar een gebied met
dynamische oevers, met goede verbindingen.
De Regiodeal beoogt een positief effect te hebben op de Brede Welvaart van de regio en
Nederland. Het OCD heeft daartoe de huidige positie van Coropgebied Zuidoost Zuid-Holland
op de Brede Welvaartsindicatoren die relevant zijn voor de Regiodealprojecten beschreven en
organiseert in het voorjaar van 2022 een bewonerspanel en interviews met stakeholders om
meer zicht te krijgen op de beleving en huidige stand van zaken van samenwerking tussen
onderwijs, ondernemingen en overheid.
Voor de selectie van relevante indicatoren en vragen is goed geluisterd naar de input van de
projectleiders van de 17 projecten en coördinatoren dynamische oevers, human capital en
(toegepaste) innovatie. De nulmeting en herhalingsmeting die over 2 jaar voorzien is kunnen
reden zijn om bepaalde onderdelen van de Regiodeal nog aan te passen of te intensiveren
Dit project is, in samenwerking met anderen, voor u uitgevoerd door:
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Vierde meting monitor Sociaal
Drechtsteden - Sinds 2009 staat elke vier jaar een grote meting van de
Monitor Sociaal op ons programma. Een groot vragenlijstonderzoek onder
inwoners van alle Drechtstedengemeenten over onderwerpen als eigen
kracht, sociaal netwerk, mantelzorg, vrijwillige inzet en participatie. In
2021 was het tijd voor de vierde meting.
Om ontwikkelingen goed te kunnen volgen, is het belangrijk om zo veel
mogelijk op dezelfde manier te werk te gaan als bij eerdere metingen.
Toch kijken we elke keer kritisch wat we kunnen verbeteren, zonder de
vergelijkbaarheid uit het oog te verliezen.
Allereerst hebben we dit jaar aanpassingen gedaan in de vragenlijst. Er
zijn vragen geschrapt, om ruimte te maken voor nieuwe, meer relevante
vragen. Zo zijn vragen toegevoegd over relaties en ouderschap en over de
coronacrisis. Ook hebben we waar mogelijk de vraagstellingen
vereenvoudigd.
Daarnaast steken we de rapportage dit jaar in een nieuw jasje. Net zoals
bij de kleinere Tussenmeting in 2019 ontvangt elke gemeente een rapport
met cijfers van de eigen gemeente. Dit blijkt veel waardevoller dan een
rapport met Drechtsteden-cijfers, zoals dat voorheen werd gemaakt. Ook
het uiterlijk van de rapportage heeft een flinke metamorfose ondergaan.
Hoe ze er nu uitzien? Dat ziet u als de rapportages in het voorjaar van
2022 worden opgeleverd!
Dit project is voor u uitgevoerd door:
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Smart Data Center
Partner voor bestuur en beleid

SmartDataCenter
Projectenoverzicht tweede helft 2021
Het SmartDataCenter (SDC) is een integraal onderdeel van het OCD en levert binnen de regio een
bijdrage aan het informatie gedreven werken. Afgelopen halfjaar hebben wij de volgende
(regionale) projecten gerealiseerd.

Dashboard Maatschappelijke opvang
afgerond

afgerond

Toevoegen gemeentebelastingen in dashboard
Sociaal domein
afgerond

Koppeling tussen KRM en SID m.b.t. medewerkers

Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-IdoAmbacht

Koppelingen tussen systeem Kofax met InProcess
en iNavigator tot stand brengen
afgerond

Meenemen van gemeenteraad en college van Koppeling tussen BRP gegevens in het
B&W Zwijndrecht in ontwikkelingen dashboard gegevensmagazijn en software voor Procura
afgerond

Zwijndrecht

Uitvoeren beheerwerkzaamheden op
dashboards dataportaal
afgerond

Koppeling tussen KRMDW
(kernregistratiemedewerkers) en IDAP-tool
afgerond

Project verhuisbewegingen
lopend

afgerond

Zwijndrecht

Ontsluiten van Topdesk op het dataportaal
afgerond

Koppeling voor inwoners die via e-diensten een Workshops voor gemeenten voor gebruik van de
verhuizing hebben doorgegeven Hendrik-Idodashboards in het dataportaal
Ambacht, Dordrecht en Sliedrecht
afgerond
Dordrecht, Zwijdrecht
afgerond

Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Sliedrecht
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Ervaring & resultaten
Dashboard Maatschappelijke opvang
Dordrecht - In samenwerking met Gemeente Dordrecht heeft het Smart Data Centre een
eerste versie ontwikkeld van een dashboard Maatschappelijk Opvang (MO). De focus van het
dashboard ligt op (dreigend-) daklozen. Er is aandacht voor de problematiek van deze mensen,
de herkomst, de opvang waar ze gebruik van maken. Hiervoor gebruiken we gegevens van de
WMO, het Leger des Heils en een registratiesysteem van de GGD (Toegangspoort Nieuwe
Start).
Het doel van dit project is meer inzicht krijgen in deze groep mensen zodat meer specifiek
beleid gemaakt kan worden door Dordecht en de regiogemeenten. De proof of concept (poc)
is in het tweede gedeelte van 2021 afgerond en deze hebben we aan de betrokken personen
gepresenteerd. Momenteel zijn we in gesprek om een vervolg te geven aan het dashboard en
deze structureel neer te zetten.
Dit project is voor u uitgevoerd door:

Roberto en
Mariëlla

Toevoegen gemeentebelastingen in
dashboard Sociaal domein
Drechtsteden - Het Smart Data Centre heeft voor de
gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht
een dashboard ontwikkeld gefocust op het sociaal domein.
De inzet van dit dashboard wordt steeds breder, door het
toevoegen van nieuwe databronnen aan het model. In de
tweede helft van 2021 hebben we bijvoorbeeld informatie
toegevoegd over het betalen van gemeentebelastingen.
Specifiek voor het dashboard sociaal domein is inzicht in
kwijtscheldingen en aanmaningen dan interessant.
Dit project is voor u uitgevoerd door:
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Presentatie Dashboard Sociaal Domein gemeente
Zwijndrecht
Zwijndrecht - Op 16 november ’21 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in
Zwijndrecht het Dashboard Sociaal Domein gepresenteerd. Tijdens deze informatieavond
werd het voor de Zwijndrechtste raadsleden snel duidelijk wat de kracht van data voor
overheidsbeleid is. En kan zijn.
Voor het sociaal domein is er een hele hoop data te vinden en te verzamelen. Maar hoe je
dit kunt bundelen? En op een manier waardoor de gemeente hier beleid op kan baseren?
Tijdens de informatieavond werd het voor de Zwijndrechtse gemeenteraad duidelijk dat dit
dashboard précies hiervoor ingezet kan worden. Onze collega's hebben het dashboard laten
zien en alle vragen die er vooraf waren, werden in een klap beantwoord. Het enthousiasme
was groot.
"Een beeld zegt meer dan duizend woorden", vertelt Kim Buijs, data-adviseur. In dit geval is
dat ook zeker waar. Met het dashboard, kun je veel data per wijkniveau beeldend in kaart
brengen. Het maakt dat data een hulpmiddel of argument wordt, in plaats van
achtergrondinformatie. "We gaan nu samen met de Zwijndrechtse collega's kijken hoe we
het dashboard kunnen uitbreiden", vertelt Kim. "Hierbij zoeken we ook de samenwerking op
met onze partners in de regio, bijvoorbeeld met woningcorporaties. Maar het belangrijkste
blijft dat we samen met Zwijndrecht kijken waar de informatiebehoefte ligt. De informatie
die we laten zien moet natuurlijk wel nuttig zijn!"
Wethouder Ronald de Meij van gemeente Zwijndrecht: "Dit dashboard geeft ons op elk
gewenst moment een goed beeld van de actuele situatie in het lokale sociaal domein. Het is
een heel handig hulpmiddel om snel te kunnen anticiperen en ons beleid zo nodig meteen
aan te passen. We hoeven niet meer te wachten op rapportages die vooral over het verleden
gaan, we kunnen nu op elk moment beschikken over de laatste data."
Dit project is voor u uitgevoerd door:
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Over ons
Over het OCD
Partner voor bestuur en beleid! Dat wil het OCD zijn voor haar
opdrachtgevers in de Drechtsteden en daarbuiten. Wij bieden
ondersteuning op maat met onderzoek, advies en informatie. Zodat
beleid optimaal ontwikkeld, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld kan
worden. Meer weten? Bezoek onze website!

Contact
Wilt u tips of informatie doorgeven of heeft u misschien een vraag over
dit product? Neem dan gerust contact op ons door te bellen naar 078
770 3905 of te mailen naar ocd@drechtsteden.nl.
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Colofon
Tussenrapportage
2e helft 2021
Onderzoekcentrum Drechtsteden
februari, 2022

Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Telefoon
078 770 3905
Website
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