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UITDAGING
‘Gemeenten hebben
een uitdaging om er
ook op de langere
termijn voor te
zorgen dat de
woningbehoefte in
balans is met de
woningvoorraad en
woningproductie.’

Iedere gemeente heeft zo zijn eigen gewenste signatuur. Een signatuur die
zeker ook gevolgen heeft voor de gemeentelijke woningmarkt. Voor
beleidsmakers betekent dit concreet dat zij een visie hebben waar hun
gemeente op het gebied van wonen wil staan als het gaat om de
beschikbaarheid van huurwoningen en koopwoningen op wijkniveau. Maar
ook zullen gemeenten moeten inspelen op landelijke trends zoals de vergrijzing
van de bevolking en het langer thuis blijven van burgers met een zorgbehoefte.
Met andere woorden: gemeenten hebben een uitdaging om er ook op de
langere termijn voor te zorgen dat de woningvoorraad en woningproductie in
balans is met de woningbehoefte.

Spanning
Het is een gegeven dat een disbalans tussen vraag en aanbod een zekere
spanning op de woningmarkt veroorzaakt. Ook al speelt deze spanning
landelijk, het zijn vooral de grote steden - mede door urbanisatie - die het
tempo niet kunnen bijhouden. Om te komen tot minder spanning op de
woningmarkt is het de kunst om niet blind versneld woningen te bouwen maar
gericht te versnellen waar de schaarste (bijvoorbeeld naar aanleiding van de
gewenste gemeentelijke signatuur) het grootst is.

Sturingsmogelijkheden
Sturingsmogelijkheden kunnen door gemeentelijk beleid bepaald worden.
Voorbeelden zijn het verstrekken van vergunningen en het vaststellen van
bestemmingsplannen voor specifieke woningtypen. Sturingsmogelijkheden
kunnen ingezet worden voor zowel het stimuleren van de bouw of juist het
ontmoedigen van de bouw van specifieke woningen. Wil de gemeente een
bepaalde wijk upgraden, dan kan men bijvoorbeeld projectontwikkelaars
stimuleren om in die wijk juist wat duurdere huizen te laten bouwen. En wil de
gemeente studeren in de eigen gemeente bevorderen, dan zullen er voldoende
studentenwoningen gebouwd moeten worden.
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Onderzoek en analyse
‘Vaak werken
verschillende
De eerste stap om spanning op de woningmarkt te verkleinen is het in kaart
brengen waar tekorten of overschotten zijn in de woningbehoefte van burgers
beleidsmakers met
of toekomstige burgers. Informatie die meestal via een enquête in kaart kan
Excel sheets, waardoor worden gebracht. Vervolgens moet de woningvoorraad in beeld worden
er buitengewoon
gebracht. De basisinformatie kan bijvoorbeeld gehaald worden uit de
complexe databronnen Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ten slotte moet gekeken
worden welke woningen er geproduceerd worden en wanneer deze
ontstaan. Niemand
beschikbaar komen. Een goede analyse van deze thema's maakt het mogelijk
weet eigenlijk meer
om beleid te vormen waar een gemeente over 10, 20, 30 jaar wil staan.
weet wat nu de
actuele stand van
zaken is.’

Onderbuikgevoel
In negen van de tien gemeenten wordt gebruik gemaakt van Excel sheets om
data op te slaan en daaruit gegevens te ontlenen. Natuurlijk biedt Excel
fantastische mogelijkheden maar heeft aan de andere kant zijn beperkingen
als het gaat om het maken van vergelijkingen door het combineren van data,
het delen van data voor het ontwikkelen van een gezamenlijk beeld en het
beheren van de data. Vaak werken verschillende beleidsmakers met
verschillende Excel sheets, waardoor er buitengewoon complexe databronnen
ontstaan. Niemand weet eigenlijk meer weet wat nu de actuele stand van
zaken is. Het gevolg is dat de kans op inschattingsfouten meer dan realistisch
is en er vaak eerder wordt gestuurd op een onderbuikgevoel dan op een
onderbouwde prognose.
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WONINGBOUW MONITOR
‘De Woningbouw
Monitor geeft
beleidsmakers de
handvatten om
voorspellingen te
doen bij de
uitwerking en
doorrekening van de
meest uiteenlopende
toekomstscenario's.’

Shintō Labs heeft samen met verschillende gemeenten de Woningbouw
Monitor ontwikkeld om de woningvoorraad, woningbehoefte en
woningproductie op een overzichtelijke manier in kaart te brengen en met
elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen beleidsmakers gericht versnellen en
hebben zij de knoppen in handen om de woningproductie onderbouwd te
sturen en/of te prioriteren. Met andere woorden: de Woningbouw Monitor
geeft beleidsmakers de handvatten om voorspellingen te doen bij de
uitwerking en doorrekening van de meest uiteenlopende toekomstscenario's.
Ultiem doel is meer grip te krijgen op het proces van de woningbouw en tijdig
in te kunnen spelen op de toekomstige woningbehoefte in de gemeente en/of
regio.

Digitaal Dashboard
De Woningbouw Monitor bestaat uit een digitaal dashboard waarin
verschillende bronnen slim gecombineerd en gepresenteerd worden. De
analisten kunnen realtime door de data zoeken en filteren en complexe data
op eenvoudige wijze combineren tot heldere inzichten. Ook kunnen ze eerder
inschattingen vergelijken met de actuele woningvoorraad om in te zien hoe de
planning zich verhoudt tot de realiteit.
De Woningbouw Monitor draait op Stratum – ons analytics platform – en leert
van de actuele en historische gegevens en kan hierdoor steeds beter
inschatten wat de prognose is. Deze vorm van predictive analytics ondersteunt
meerdere scenario’s waarbij de analist de algoritmes kan parametriseren en
vergelijken met de berekende prognoses. Het Stratum Analytics Platform is
ontworpen om snel en flexibel een grote verscheidenheid aan datagedreven
toepassingen te realiseren. Het maakt gebruik van state-of-the-art data
analytics technologie als R, Python, Spark, Elastic, Hadoop, Swagger en
Anaconda.
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Kernvragen woningbouw
1. Welke signatuur wilt uw
gemeente hebben?
2. Wat zijn de gevolgen
voor de
woningbehoeften in uw
gemeente?
3. Wat is de
woningvoorraad en
woningproductie in uw
gemeente/regio?
4. Hoe brengt u de
verschillende data op
een slimme manier bij
elkaar?
5. Wat zijn de
gemeentelijke
prognoses en
voorspellingen?
6. Hoe kunnen regio's
gezamenlijk inspelen op
de woningbehoeften?

Een voorbeeld
Een voorbeeld dat het probleem en de informatiebehoefte illustreert:
in de onderstaande grafiek is gevisualiseerd wat er in de afgelopen jaren vanaf
2012 geproduceerd is. Die lijn is geëxtrapoleerd vanaf het heden naar de
toekomst waarmee een ‘prognose gebaseerd op historische gegevens’
ontstaat. Die prognose is voorzien van een zekere bandbreedte – een
betrouwbaarheidsmarge – wat gevisualiseerd is met een blauwe band.

Het wordt interessant als we de geplande woningproductie toevoegen wat met
de groene lijn inzichtelijk is gemaakt. Hierin wordt duidelijk dat er een
versnelling in de woningbouw gaande is – wat een wenselijke ontwikkeling is.
Tegelijkertijd wordt ook duidelijk dat de te verwachten woningbehoefte méér
vraagt dan de huidige voorraad en productieversnelling leveren. Kortom, het
inzicht wat op basis van onderstaande grafiek verkregen wordt is dat de
betreffende gemeente meer moet versnellen om te kunnen voldoen aan de
behoefte.

4

Shintō Labs
White paper – Oplossing voor datagestuurd woonbeleid

Regionale aanpak woonbeleid
De uitdaging rondom woonbeleid stopt niet bij de gemeentelijke grenzen. Dat
lijkt evident, maar het delen van informatie om gezamenlijk beleid te vormen
en prognoses te ontwikkelen niet. Zeker in dat geval komen de beperkingen
van een spreadsheet in beeld. Meerdere gemeentes hebben interesse
getoond om de Woningbouw Monitor juist in regionale context te gebruiken.
Door het synchroniseren en normaliseren van gegevens kan er een
gezamenlijk beeld ontstaan en met de juiste autorisatie kan georganiseerd
worden wie welke informatie mag zien. Zo is het soms niet wenselijk dat
andere gemeentes projectinformatie te zien krijgen, terwijl de geaggregeerde
data relevant is om een regionale projectie te kunnen doen.
Inmiddels wordt de Woningbouw Monitor van Shintō Labs door verschillende
gemeenten gebruikt om op basis van onderbouwde prognoses en
voorspellingen beleid te ontwikkelen op het gebied van
(gemeenteoverschrijdende) woningbouw.

Deze onderlinge afstemming tussen gemeenten biedt vele mogelijkheden. Het
voorkomt dat bijvoorbeeld aangrenzende gemeenten zich richtten op dezelfde
doelgroep zodat er aan de ene kant een overschot aan bepaalde woningen is
en aan de andere een mogelijk tekort ontstaat. Op deze manier bouwt Shintō
Labs samen met gemeenten aan een toekomstvisie waar de woningbouw in de
juiste balans is. Een voorbeeld is het inspelen op de woningbehoefte bij de
opkomst van metropoolregio’s.
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CONCLUSIE
‘Gemeenten kunnen
met dezelfde monitor
samenwerken en
gegevens efficiënt
onderling uitwisselen
om regionale uitdagingen gezamenlijk
aan te pakken.’

Met de huidige woningproductie kan nog niet worden voldaan aan de
woningbehoefte en dat gat wordt steeds groter.
Kortom: het
woningbouwbeleid moet meer gericht zijn op versnelling. Gericht versneld
bouwen aan de hand van onderbouwde cijfers die met behulp van de
Woningbouw Monitor in kaart kunnen worden gebracht

Samen bouwen
Shintō Labs heeft de afgelopen jaren voor verschillende gemeenten
maatwerkoplossingen ontwikkelt. In de praktijk blijkt dat een aantal
componenten van onze Woningbouw Monitor voor iedere gemeenten relevant
is. Dat betekent dat wij deze componenten niet opnieuw hoeven te
ontwikkelen maar op abonnementsbasis aan andere gemeenten beschikbaar
kunnen stellen. Zo kunnen zij tegen relatief lage kosten versneld gebruik
maken van onze Woningbouw Monitor.

Het gebruik maken van dezelfde componenten heeft als ander voordeel dat
(samenwerkende) gemeenten met dezelfde monitor werken en gegevens
efficiënt onderling kunnen uitwisselen om regionale uitdagingen gezamenlijk
aan te pakken.
Deze onderlinge afstemming tussen gemeenten biedt vele mogelijkheden. Het
voorkomt dat bijvoorbeeld aangrenzende gemeenten zich richtten op dezelfde
doelgroep zodat er aan de ene kant een overschot aan bepaalde woningen is
en aan de andere een mogelijk tekort ontstaat. Inmiddels wordt de
Woningbouw Monitor van Shintō Labs door verschillende gemeenten gebruikt
om op basis van onderbouwde prognoses en voorspellingen beleid te
ontwikkelen op het gebied van (gemeenteoverschrijdende) woningbouw. Op
deze manier bouwt Shintō Labs samen met gemeenten aan een toekomstvisie
waar de woningbouw in de juiste balans is.

6

Shintō Labs
White paper – Oplossing voor datagestuurd woonbeleid

Samen de uitdaging aan?
Wilt u als beleidsmaker weten welke componenten op abonnementsbasis
beschikbaar zijn? Of wilt u weten hoe wij via onze Design Sprints nieuwe
componenten kunnen ontwikkelen? Neem dan contact met ons op voor een
vrijblijvende demonstratie van onze Woningbouw Monitor.
Of kijk het webinar terug dat we samen met Brigitte Cavens van de gemeente
Eindhoven hebben georganiseerd waarin zij ook uitgebreid in gaat op vragen
van verschillende adviseurs woonbeleid uit de gemeentelijke praktijk.
Check www.shintolabs.nl voor meer info!
Deze gemeenten gingen u voor:
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OVER DE AUTEUR
Jurriaan Souer is een van de oprichters van Shintō Labs, een software
boutique die data science oplossingen ontwikkelt voor overheden.
Jurriaan heeft in meerder rollen gewerkt voor softwarebedrijven in
zowel Nederland als Silicon Valley. Hij heeft zijn master Informatica
afgerond aan de Universiteit van Utrecht en is daarna gepromoveerd
in de Informatiekunde. Jurriaan is de bedenker van de Design Sprint
van Shintō Labs waarmee hij in 5 dagen van vraagstuk naar oplossing
werkt.

Shintō Labs is een software startup die voor lokale, centrale en
internationale overheden data analytics oplossingen biedt om
datagedreven te werken. We zijn klein genoeg voor persoonlijk
contact en groot genoeg om top resultaten te kunnen leveren. Ons
team is flexibel en we werken alleen met de beste professionals die
hun sporen ruimschoots hebben verdiend in binnen- en buitenland
aangevuld met jonge toptalenten.
www.shintolabs.nl

Ons werk begint daar waar bestaande praktijken, adviezen en
oplossingen niet meer voldoen. Samen werken we met onze klanten
aan de meest complexe en soms gevoelige vraagstukken waarbij ons
softwareplatform, data analytics en een menselijke kant de
gemeenschappelijke ingrediënten zijn. Wij leveren onze data
analytics oplossingen aan overheidsorganisaties omdat wij geloven
dat datagedreven innovatie bij overheden resulteert in een betere,
veiligere, schonere, en gezondere wereld.
De kennis die wij opdoen geven we terug in de vorm van publicaties
en presentaties, waarbij we dezelfde integriteit met betrekking tot
privacy, gevoeligheden en geheimhouding hanteren als in onze
projecten en oplossingen. Wij geloven dat het delen van kennis en
ervaring met de rest van de wereld ons helpt om beter te presteren.
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