
CSI Capelle: met data over veiligheid 
maatschappelijke ondermijning te lijf

https://www.youtube.com/watch?v=aqz1zQsiScY


Hoe doe je dat? Wat levert 
het je op?



Hoe doe je dat? Wat levert 
het je op?
• Maar… Moeten we het 

eigenlijk wel doen?



Zelf doen, is bepalen hoe 
het zal worden.



Terug naar:
• Daar proberen we met data inzicht te 

krijgen in hoe onze stad in elkaar zit.



Politie data:
wat gebeurt waar? 



welke instelling geeft
welke zorg,
op welke plek?



Inzicht!



• Wat zijn de feiten?
• Waar speelt welk thema?
• In welke mate?
• Spreiding?
• Gecombineerd met: 

demografie, data uit het 
handelsregister enz.

Datagedreven inzichten



Datagedreven inzichten
• Zien we dwarsverbanden, relaties, 

trends!
• Analyses van stapeling van problemen, 

waar vind ik:
ü Mensen met een verslaving, in 

combinatie met schulden, in 
combinatie met school gaande 
kinderen, in combinatie met…

ü Ga ik daar voordat er iets aan de 
hand is, toch eens praten??

• Maar ook: laten zien dat we grip houden 
op de situatie: oftewel denk niet dat je 
ongezien weg komt met allerlei 
ongewenste praktijken.



• Uit BN De Stem van 17 augustus vorig 
jaar:

Ondermijning in het 
nieuws:



Ondermijning vraagt ook 
om:



Hebben we een 
opdracht?

• Moet het in de wet staan om iets te doen?
• Of doe je sommige dingen gewoon!
• Zonder perse regels te overtreden of te 

negeren.
• Wie let er op?



Maak Capelle:
Bewoners initiatief



Huidige data:

Schermafbeelding 2017-06-30 om 
10.36.13



Waar doen we het echt 
voor?



Waar doen we het echt 
voor?
• Het gaat om de mensen!

• En dat zijn niet alleen de bewoners…

• Ook de bedrijven,
• Bezoekers / toeristen,
• En de daklozen!



Ook voorkomen dat de 
grootste schreeuwer ‘’wint’



Ook voorkomen dat de 
grootste schreeuwer ‘’wint’
• Daarbij helpt data en zeker een 

kaart: laten zien hoe het echt zit:
• Heb je last van een windturbine 

als je hem niet eens ziet…
• Zijn er wel zoveel meldingen 

van overlast…
• Of klopt het verhaal?



Toch moet je wel wat 
doen!



Toch moet je wel wat 
doen!
• Wat zit er achter de emotie?
• Opnieuw is de data en zeker 

de kaart belangrijk
• Ga in gesprek, onderzoek
• Je kunt dan gaan analyseren



Datavijver!



• Voorbeeld true ortho

Data overdrijven?



Datagedreven inzichten



We zijn het gewoon gaan 
doen





Inzichten tot nu toe
• Begin met iets te maken, dan gaat het leven voor 

de buitenstaanders en voor de mensen die 
denken dat ze niks met kaarten hebben of 
kunnen. Laat zien wat je hebt gemaakt en luister 
dan naar de reacties!

• Het is een proces, een leertraject, een 
programma, een opgave, maar GEEN project. Dit 
kost tijd en geld en levert niet direct geld of 
besparing op. Het is een investering om mee te 
gaan in de digitale transitie, die al lang is ingezet. 

• Uiteindelijk is sturing, overzicht en daadkracht 
nodig vanuit directie en management. 
Gemandateerd aan een Informatiemanager.





a.van.etten@capelleaandenijssel.nl
https://twitter.com/ArjanvanEtten

https://www.linkedin.com/in/arjan-van-etten/


