Op 13 juli van 14:00 – 17:00 uur organiseert de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) samen met
de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oosterhout een bijeenkomst over Informatiegestuurd
en datagedreven werken.

De worsteling met informatiesturing en data gedreven werken
Vandaag de dag worstelt vrijwel iedere organisatie (en dus ook iedere gemeente), met de vraag hoe
dit op een verstandige en realistische manier aan te pakken. Wat is het? Hoe begin je? Wat werkt wel
en wat werkt niet? Hoe neem je de eigen organisatie mee? Hoe kom je hoger op de ladder van data
volwassenheid? Hoe dicht je de kloof tussen de wereld van het beleid en de wereld van de data? En
hoe haak je de politiek op een goede manier aan?
Allemaal vragen waar geen standaard antwoord op mogelijk is. Een blauwdruk die in alle organisaties
gegarandeerd tot succes leidt, bestaat immers niet. Het is zoeken en leren naar wat in de eigen
context wel en niet werkt.

Delen ervaringen en uitnodiging tot het samen verkennen
Graag willen eerder genoemde partijen helpen bij deze zoektocht. Niet door te vertellen hoe het
moet, maar wel door de eigen ervaringen te delen. Die bieden misschien inspiratie om zelf op een
bepaalde manier aan de slag te gaan. Maar ook willen we kijken in hoeverre er animo bij de
Brabantse gemeenten bestaat om de koppen op dit vlak eens af en toe bij elkaar te steken. Zien
gemeenten meerwaarde in de vorming van een netwerk dat elkaar helpt met de zoektocht naar
goede voorbeelden van data gedreven werken en de ontwikkeling van aanpakken die tot succes in de
praktijk leiden?
Dit willen we bespreken in de bijeenkomst in juli. Deze bijeenkomst is speciaal voor ambtenaren en
bestuurders van gemeenten in Brabant die interesse hebben met (of moeten hebben in) dit
onderwerp. Graag nodigen wij u daarvoor uit.

Het programma:
14:00 - 14:15

Welkom en opening

14:15 - 15:00

Ervaringen Informatiegestuurd
werken in Oosterhout
Ervaringen Datagedreven werken
Provincie Noord-Brabant
In gesprek over samenwerking:

15:00 - 15:45
15:45 - 16:25

Greet Buter (burgemeester Deurne) en
Clèmens Piena (wethouder Oosterhout)
Joeri de Jong (gegeven coördinator)
Marcel Thaens (CIO)
Allen

Is er een behoefte om samen te
werken en zo ja wat is dat dan?
Welke thema’s zijn interessant, en
Hoe willen we samenwerken?
16.25 - 16:30

Wrap-up

Greet Buter en Clèmens Piena

16.30

Mogelijkheid tot napraten en
netwerken onder het genot van
een hapje en drankje

Allen

Locatie van de bijeenkomst:
Gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1, 4902 ZP in Oosterhout

Aanmelden
Graag via mail via griffie@oosterhout.nl

Graag zien wij u op 13 juli!

Met vriendelijke groet,

Greet Buter, Paul Piket, Clèmens Piena, Joeri de Jong en Marcel Thaens
namens de VBG, De provincie Noord-Brabant en de Gemeente Oosterhout.

