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Inleiding 
In dit document wordt het initiatief ‘Databrouwerij’ toegelicht. Dit initiatief is ontstaan uit een 
verkennend gesprek met de heer Dick Laan over de uitdagingen van de gemeente Enschede op het vlak 
van informatievoorziening.  
 
Dat het landschap van informatievoorziening flink zal veranderen zal menigeen bevestigen. De gemeente 
zal zich steeds meer concentreren op haar kerntaken en faciliterend opstellen naar burgers.  
 
En burgers op zich zullen meer regie nemen in de realisatie van hun behoeften, ondersteund door data 
waarover ze zelf kunnen beschikken.  
 
Verder zal Big Data impact hebben op de dienstverlening waarbij de gemeente pro-actiever haar burgers 
kan faciliteren. 
 
Met de opzet van de Databrouwerij maken we een stap in het nemen van een rol in een ontwikkelend 
eco-systeem waarin diverse partijen de samenwerking zoeken gericht op de kwaliteit van leven van de 
burgers.  
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Inspelen op trends en ontwikkelingen binnen gemeenten 
In het rapport van Binnenlandse Zaken* over de trends wordt benadrukt dat gemeenten in 2020 er 
anders uit zullen zien. Een belangrijke trend is de verschuiving van een verzorgingsstaat naar een eco-
systeem. Onderstaande figuur afkomstig uit dit rapport licht dat toe.  
 
De Databrouwerij is een initiatief wat hierop aansluit en vormt een onderdeel van het eco-systeem 
waarin de waarde-creatie in de samenwerking gevonden wordt, en niet meer vanuit de gemeente alleen.  
 
De gemeente krijgt een verbindende rol en dat biedt de Databrouwerij – met de hulp van de gemeente - 
de kans om zichzelf verder in het eco-systeem te ontwikkelingen tot een duurzaam onderdeel van dat 
systeem met een herkenbare positie in de data collectie en veredeling.  
 

 
  

                                                        
* http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/trends-en-ontwikkelingen-voor-de-gemeente-van-de-toekomst 
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Inspelen op kansen met Big Data  
Een ontwikkeling die tevens impact zal hebben op het aanbod van de Databrouwerij is de Big Data. Voor 
veel gemeenten staat dat nog ver van hun af.  
 
De eerste toepassingen zien we al ontstaan in de dienstverlening, waarbij proactief op signalen van 
burgers op social media geanticipeerd wordt.  Maar ook de toename van het aantal sensoren, en dus 
meer data zal een invulling geven aan de Smart City. Dit voedt de behoefte aan Smart Services. Services 
die je periodiek kan benutten voor het uitvragen van betrouwbare indicatoren gebaseerd op meerdere 
gegevensbronnen.  
 
Het TNO rapport ‘Dienstverlening verbeteren met Big Data’ † geeft aan waar de kansen liggen. En ook 
wat de te overwinnen obstakels zijn. De Databrouwerij speelt in op het wegnemen van deze obstakels. 
Met name op gebied van opleiding en begeleiding rond Big Data initiatieven. 
 

 

Een voorbeeld: City Planner Rotterdam 
Binnen de gemeente Rotterdam is de City Planner ontstaan als zijnde een instrument voor het aangaan 
van dialogen met allerlei belanghebbers ter ondersteuning van investering beslissingen en opgaven.  
Dit instrument hanteert de indeling Planet, People, Prosperity met per onderdeel indicatoren. Deze 
indicatoren zijn gebaseeerd op eigen data (‘Small Data’) en andere bronnen (‘Big Data’).  
 

  
                                                        
† www.gemeente.nu/PageFiles/28276/001_1407414146434.pdf  
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De ambitie van de Gemeente Enschede 
Uit de toekomstvisie Enschede 2020: ‡ 

 
' Enschede in 2020 is een stad die in Europa naam heeft als Kennisstad. Die het 
kloppende hart is van het Euregionale gebied dat Netwerkstad Twente en de Duitse 
steden Mu ̈nster en Osnabrück verbindt. Een stad ook waar iedereen een betaalde baan 
heeft en/of zich op een andere wijze inzet voor de gemeenschap. Waar de sociaal-

economische verschillen kleiner zijn dan nu, omdat iedereen deelt in groei en welvaart. En een stad die er 
op tal van plekken beter en mooier uitziet. Een plek waar je je thuis voelt. Waar mensen leven, wonen, 
werken en recree ̈ren in een omgeving die uitnodigend, leefbaar, duurzaam en groen is. 
 
Onze nieuwe toekomst zal worden bepaald door de vraag of het ons lukt om samen te werken aan de stad. 
Om ieders talenten te benutten. Wij als gemeente willen graag helpen om partijen bij elkaar te brengen. 
Om er voor te zorgen dat Enschede in 2020:  
 

• Een zeer sterke centrumpositie heeft in de Euregio met grootstedelijke allure en top culturele 
uitstraling. 

• Een zeer sterke werkgelegenheidsfunctie heeft in de Euregio en een goed opgeleide 
beroepsbevolking.  

• Groen en duurzaam onlosmakelijk verbonden heeft met het leven in Enschede.  
• Sociale stijging en binding heeft gerealiseerd voor haar bewoners. 
• Het imago heeft van Europese kennisstad.’ 

 
Dit is het vertrekpunt voor de beoogde samenwerking met de firma Scamander Solutions – The Data 
Liberation Company®, specialisten in het vertalen van data naar waarde. Een samenwerking waarin de 
ambities van beide organisaties gerealiseerd worden. 
 
Het doel van de samenwerking is het versterken van resultaten op gebied van bestuurlijke uitdagingen 
door het beter benutten van data. Data benutten voor meer banen, kennisontwikkeling, binding, 
veiligheid en kansen voor de inwoners van Enschede.  Een praktijkvoorbeeld van een dergelijke 
benadering is het DIA project waarin data een belangrijke rol speelt in het matchen van vraag en aanbod 
voor de bijstand.  
 
In dit document beschrijven we de samenwerking, en geven we meer achtergrond over het initiatief met 
als metafoor een link naar bier brouwen. Een vergelijkbaar proces waarin van pure ingrediënten door 
zorgvuldige behandeling waardevolle eindproducten ontstaan.  
 
 

                                                        
‡ http://www.enschede.nl/gemeente/beleid/documenten/brochure_Toekomstvisie_Enschede_2020.pdf/#Toekomstvisie 2020 
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Data en Bier 
Uit ’ Merkwaerdighe Bierologie’, 1966 Grolsche Bierbrouwerij NV: 

’De geschiedenis van het bier is oud, zeer oud en misschien nog ouder. Omdat de 
behoefte aan koele lafenis en aan vriendelijke troost en beloning voor alle 
dagelijkese zorgen en moeiten nu eenmaal oud is, zeer oud en nog ouder. En als 
het erom ging zich een aangename drank te verschaffen, is de mens – door alle 
eeuwen heen – bijzonder vernunftig en vindingrijk geweest, zoals het ons 
voorkomt alsof hij zijn tijd ver vooruit was. 

Niet alleen heeft elk land de regering die het verdient, maar ook de dranken die 
passen bij het karakter en temperament, de talenten, de intelligentie en de 
fantasie van zijn inwoners.’ 

Vervang in bovenstaande tekst de term 'bier' voor 'data', en dan blijft de essentie gelijk. Er is data, veel 
data en alsmaar meer data.  

Data zou ons vreugde moeten geven, echter het opslaan, ontsluiten en verwerken tot waardevolle 
informatie vraagt veel van ons. We roepen het allemaal 'data is een goudmijn', echter het voelt alsof we 
met onze voeten in het datamoeras staan, en het goud laten liggen.  

Data vertalen naar waardevolle informatie vertoont 
veel parallellen met het brouwerij proces.  

Van pure ingrediënten wordt in een beheersbaar 
proces een waardevol product afgeleverd.  

De uitdaging is om dit proces zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen gericht op een goede kwaliteit tegen 
een aantrekkelijke prijs. En dat niet eenmalig, maar 
continu.  

Willen we waarde uit data halen dan moeten we deze 
laten stromen, vloeibaar maken. En dat in een 
kosteneffectief proces met garantie op continuïteit en 
kwaliteit. 
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Anders organiseren 
Binnen iedere organisatie, en ook daarbuiten barst het van de data. Hebben deze organisaties alle 
expertise in huis voor het maken van analyses, en ook nog eens de tijd? Dan verkeren ze in een luxe 
positie.  

Helaas geldt dat niet voor iedereen. Veel organisaties hebben moeite data analisten te vinden, en door de 
enorme vraag ook te binden aan hun organisatie. De komende jaren zal de schaarste aan data scientists, 
econometristen en data analisten alleen maar groter worden.  

En het is niet alleen technische kennis. Ook een wetenschappelijke achtergrond is van belang. Bij het 
analyseren en combineren van data vind je allerlei relaties, en als je daaraan conclusies wilt verbinden 
dan is een wetenschappelijke benadering een vereiste.  

Veel analyses belanden in de kast. Ze dienen een eenmalig doel en daarmee klaar. En dat is zonde. Er is 
immers veel werk verricht om de data te verzamelen en te rubriceren en bij iedere analyse moet dat 
opnieuw. Kortom, het fundament van de analyse verdwijnt. En daarmee ontneem je je de kans een 
volgend onderzoek sneller uit te voeren. En erger nog, je maakt het je niet gemakkelijker als je 
resultaten wil monitoren. De basis is immers weg.  

Data zit goed vast in die data goudmijn. Goud kent diverse toepassingen, maar dan moet je het wel eerst 
weer vloeibaar maken. Wat hebben we daarvoor nodig? Een plek waar je: 
 

• Kennis vanuit meerdere disciplines laat samenkomen,  

• Waar je een goed data-analyse fundament legt voor de organisatie, 

• Met de zekerheid dat de kennis en het fundament geborgd is voor verdere toepassingen, 

• En dat tegen een aantrekkelijke en marktconforme prijsstelling. 

En dat vraagt om anders organiseren. Meer denken in een netwerk van samenwerkende partijen met 
hun eigen specialisaties. En dat beogen we met een Databrouwerij. 
 
De Databrouwerij is een onafhankelijke kenniswerkplaats; enerzijds een plek voor kennisopbouw en 
borging van een data fundament en anderzijds een informatiefabriek voor organisaties waar de data op 
slot zit en en weer moet gaan stromen.  
 
In het TNO rapport over de kansen van Big Data voor gemeenten zien we een interview met de 
Gemeente Amsterdam, mevrouw Katalin Gallyas, met een statement over data wat prima aansluit bij de 
ambitie van de Databrouwerij.  
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De Databrouwerij - Focus en ambitie 
De ambitie van de Databrouwerij ligt in lijn van de oprichter Scamander Solutions BV - The Data 
Liberation Company (r).  
 
Scamander staat voor 'Passion for Empowerment'. Scamander's 
ambitie is om mensen in hun kracht te zetten. Dit vanuit de 
overtuiging dat iedereen talenten heeft, en dat je die talenten met de 
juiste ondersteuning beter kunt benutten, Scamander biedt die 
ondersteuning door het vertalen van data naar waardevolle 
informatie.   
  
De focus van Scamander Solutions ligt van oudsher (sedert 1998) op 
het bieden van top Business Intelligence experts aan de top-500 
organisaties in Nederland. Bedrijven die hun eigen 'brouwerij' intern 
opzetten, ook wel Business Intelligence Competence Center (BICC) 
genaamd.  
 
Voor kleinere organisaties is dat niet weggelegd, Er is veel expertise 
en capaciteit nodig voor een BICC, en dat is voor hun eenvoudigweg 
onbetaalbaar.  
 
Een ander aspect is continuïteit. Bij kleinere organisaties ligt veel 
kennis bij een relatief kleine staf die veel ballen in de lucht moet 
houden. De afhankelijkheid van individuen is groot en de werkdruk is hoog en dat vormt voor de 
organisatie een reëel risico.  
Er is weinig ruimte voor verandering en het oppakken van nieuwe mogelijkheden. Ontwikkelingen als 
Big data en selfservice informatievoorziening gaan aan hun voorbij.  

Ambitie 
De Databrouwerij wil organisaties slagvaardiger maken door betere benutting van data.  
 
Er is al veel waarde opgesloten in de eigen data. Door het combineren van data met open data en 
commerciële data (bijv. van Graydon, Experian) kan nog meer waarde toegevoegd worden. De 
Databrouwerij investeert in de kennis en toepasbaarheid van deze externe bronnen voor haar relaties. 
 
De Databrouwerij staat voor het verwerken van data (grondstof) naar informatie (‘bier’). Met als inzet de 
hoogste informatiewaarde tegen de laagste kosten met garantie op continuïteit.  

Focus 
De Databrouwerij is een dienstverlener voor middelgrote organisaties die de waarde onderkennen van 
hun data en willen ontdekken hoe ze deze op een waardevollere en verantwoorde manier kunnen 
inzetten voor de verbetering van beoogde resultaten.  
 
De Databrouwerij streeft naar Operational Excellence in informatie voorziening, zodat klanten deze 
tegen lagere kosten en met minder risico's in hun informatiebehoefte kunnen voorzien. Hergebruik van 
gerealiseerde oplossingen beschikbaar gesteld als ‘Saas’ diensten zal hierin sterk bijdragen. 
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De Databrouwerij in Enschede 
De Databrouwerij is een schakel in een ‘intelligence eco-
systeem’. Dit eco-systeem bestaat uit elkaar aanvullende 
partijen die elkaar versterken in het vertalen van data naar 
waarde.  
 
Binnen dit eco-systeem wordt de samenwerking gezocht en 
gestimuleerd tussen domein deskundigen, data specialisten 
en onderzoekers.  
 
De Databrouwerij is de data specialist. Met data als 
grondstof mengt de Databrouwerij deze tot een direct 
consumeerbare oplossing – Smart Service genaamd. 
 
De Databrouwerij zoekt de samenwerking met de 
gemeentelijke instanties, bedrijven en hbo+ 
opleidingsinstituten. Dit met als doel het ontwikkelen en bieden 
van continuïteit van de ‘Smart Services’.  

 
De Databrouwerij is in november 2015 gestart met een kwartiermaker. De 
kwartiermaker begeleidt de eerste opdrachten en nodigt partijen uit (o.a. 
andere gemeenten) om kennis te nemen van het concept en de resultaten. In 
de basis bestaat de Databrouwerij uit medewerkers uit de regio die getraind 
worden door de Business Intelligence experts van Scamander Solutions.  

 
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande netwerken, waarbij de gemeente faciliteert in 
het leggen van contacten.  
 
De Databrouwerij zal voor haar continuïteit opdrachten werven die vanuit Enschede worden uitgevoerd, 
zowel voor lokale als voor landelijke klanten.   
 
De Databrouwerij is gevestigd in het Brouwhuis op de Brouwerijlaan 20 te Enschede. Vanuit deze locatie 
worden relaties ontvangen en de werkzaamheden uitgevoerd.  
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Primaire belanghebbers in Enschede 
 
In onderstaande tabel is een opsomming gegeven van de meest voor de hand liggende partners voor de 
Databrouwerij. Deze is ontstaan door de proactieve acties van de Gemeente Enschede en biedt een basis 
voor het opbouwen en intensiveren van de relaties. 
 
Belanghebbers Rol 
Universiteit van Twente Wetenschappelijke ondersteuning - Data Scientist 
Saxion Data Analisten 
Gemeente Enschede 1e opdrachtgever 
Presentmedia BV Klant programma management 
Scamander Solutions BV Kwartiermaker, data analyse & data management experts 
Bedrijfsleven Twente Opdrachtgevers 
 
 


