
Dé oplossing voor realtime beschikbaarheid van beleidsrelevante 

management- en stuurinformatie!  

Hierdoor ontstaat meer grip en inzicht in 

het Sociaal domein. Het dashboard heeft 

niet als doel om alleen nog beleid te maken 

op basis van de data, dit zal altijd een 

combinatie blijven met menselijk inzicht. 

Daarom spreken wij ook van data gedreven 

sturing, het helpt je in grote mate om 

beleid beter te maken, nauwkeurig 

gebaseerd op feiten, maar het is niet 

leidend.

Elke gemeente heeft voor 85% dezelfde 

wensen en behoefte voor 

informatievoorziening. Vanuit de wensen 

van data gedreven sturing heeft 

PinkRoccade in co-creatie met meerdere 

gemeenten iNzicht ontwikkeld en 

geïmplementeerd.  

iNzicht Sociaal domein is een onderdeel van 

de totale propositie iNzicht, hét 

informatieplatform. Door het juist koppelen 

van de verschillende databronnen levert dit 

gemeente de juiste informatie op. Hiermee 

kan de gemeente op een eenvoudige manier 

beleidsrelevante management- en 

stuurinformatie oproepen uit één digitaal 

informatieplatform. Denk hierbij aan de 

ontwikkelingen & trends per kwartaal, de 

ontwikkelingen rond het gebruik van een 

bepaalde voorziening en in- , uit- en 

doorstroom van cliënten.  

Het geeft een goede basis voor gesprekken 

met zorgaanbieders. Daarbij zijn de kosten 

en budgetten inzichtelijk. Je kunt met het 

dashboard ook kwaliteitsgegevens 

controleren. In het dashboard heb je snel 

inzichtelijk of velden niet worden gevuld, in 

de grafieken wordt dit aangeduid met 

'onbekend'.   

Met de iNzicht editor kun je al deze 

informatie visualiseren in o.a. duidelijke 

grafieken, tabellen en op wijk/buurt 

niveau.  

Gemeenten verzamelen en creëren veel data 

en gegevens, zowel intern als extern. Deze 

gegevens worden binnen de gemeente 

gebruikt om de juiste dienstverlening te 

geven aan de inwoners. De data wordt 

opgeslagen in verschillende applicaties. 

Hierdoor is het uitwisselen van gegevens niet 

altijd even makkelijk en overzichtelijk. Door 

al deze data centraal te verzamelen en te 

koppelen kan de gemeente dwarsverbanden 

en analyses maken.   

De voordelen van iNzicht 
Het centraal verzamelen en koppelen 

van grote hoeveelheden data

Het informatieplatform voor iedere 

gemeente

Voldoet aan de AVG eisen en logging 

Beheert de gehele keten en is daarmee duurzaam voor de 

toekomst 

Creëert dwarsverbanden door de uitwisseling van 

bronapplicaties 

Geeft realtime informatie en voorspelt trends 

Verbetert de dienstverlening door effectieve inzet van 

middelen 

De voordelen van iNzicht

Grote hoeveelheden 

data bij de gemeente

Digitale uitwisseling van 

verschillende applicaties

Effectievere inzet 

van middelen

Verbeteren van de 

dienstverlening

Vooruitzichten

Meten is weten

1

2

3

4

5

6



Harry.Schouten@PinkRoccade.nl 
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06-460 911 15 

‘Met de iNzicht editor ga je zelf aan de slag om data visueel te maken. Met 

deze editor maak je grafieken of tabellen binnen CIR/COO. Je ontwikkelt je 

eigen overzichten, die je per persoon kunt autoriseren. Annemiek de Bruijn, 

gegevensbeheerder van Gemeente Noordwijk is enthousiast en zij heeft 

haar eerste ‘tegels’ al gemaakt.’

Word de datapionier van jouw 

gemeente!

Wanneer je een mooi dashboard hebt zoals 

iNzicht is het natuurlijk belangrijk om hier 

goed mee te kunnen werken. Wij bieden 

een set van opleidingen aan waarin je aan 

de slag gaat met de data en leert hoe jij nu 

de datapionier wordt binnen jouw 

gemeente. Houd hiervoor onze website in 

de gaten! 

PinkRoccade beheert de gehele keten van 

data ontsluiting tot datavisualisatie en levert 

een geïntegreerde oplossing die in lijn is 

met de privacy wetgeving (AVG). Hierdoor 

blijft het dashboard ook werken wanneer er 

veranderingen in de keten plaatsvinden en 

heb je een duurzame oplossing voor de 

toekomst. Dit in tegenstelling tot het 

werken met Excel oplossingen. Welke niet 

AVG proof zijn, waar verschillende mensen 

zonder autorisatie bij kunnen en er geen 

overzicht is waar deze documenten blijven. 

In het dashboard kan de beheerder 

aangeven wie welke autorisaties krijgt. Zo 

verschillen de autorisaties voor het college, 

beleid en managementteam. 

Beheer van de gehele keten & AVG 

proof


