
Maatschappelijk 

Vastgoed

Status en vervolg

December 2020



Inhoud

1. Visie

2. Werkwijze

3. Milestone 1: Realisatie

4. Milestone 2: Vooruitblik

5. Voorstel financiën en werkwijze

28-1-2021 Ontwerpplan Team AA 2



Maatschappelijk vastgoed: De behoefte

• Inzicht in de vastgoedportefeuille èn in het totale aanbod aan maatschappelijke 

voorzieningen is het fundament voor slimme huisvestingskeuzes en strategische 

vastgoedsturing. Het dashboard moet dit inzicht bieden op basis van beschikbare 

gegevensbronnen. Daarvoor worden in het dashboard relevante gegevens 

samengebracht en vertaald naar toegankelijke beleids- en sturingsinformatie. 

• Het dashboard moet het fundament versterken voor huisvestingskeuzes en 

vastgoedsturing. 

• Het dashboard moet vastgoedsturing ondersteunen, zowel vanuit het perspectief van de 

opdrachtgevende beleidsdirecties, van de opdrachtnemende afdeling Vastgoed, als van 

de gebiedsregisseurs en netwerkers uit de Rotterdamse gebieden.
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Wat biedt het dashboard?

• Het dashboard biedt op basis van beschikbare informatie inzicht in:

• het aanbod aan maatschappelijke voorzieningen in de stad Rotterdam 

• het gebruik van maatschappelijke voorzieningen (door wie; doel; gebruiksintensiteit?)

• het huisvestingsaanbod binnen de maatschappelijke portefeuille (kwaliteit, kwantiteit, 

spreiding, beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid)

• de ontwikkeling van vraag en aanbod (ivm gebiedsontwikkeling; plannen voor 

uitbreiding of vervanging van voorzieningen; maatschappelijke ontwikkelingen 

(demografische gegevens, wijkprofielen)

• de maatschappelijke waarde/waardering (beleidsprioriteiten & klantwaardering) 

NB: haalbaarheid/uitvoerbaarheid van dit punt is onzeker 
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Wat biedt het dasboard?

• Het dashboard biedt de mogelijkheid om gegevens te combineren tot betekenisvolle 

informatie op verschillende schaal- en detailniveaus. Het dashboard wordt gevoed met 

gegevens uit basisinformatiesystemen zoals BAG, WOZ, bedrijvenregister en Oracle 

Property Manager.

• In het dashboard kan worden ingezoomd en uitgezoomd (stedelijk; gebied; 

beleidsdomein; object) en kan worden gesorteerd op specifieke sturingsinformatie:

• per gebruikscategorie; 

• per relevant objectkenmerk (gebouw/terrein/water; monument/bouwjaarklasse; 

specifieke inrichting – denk aan zwembaden en sportvloeren)

• relevante beheerinformatie (ingepland in jaar xxxx voor 

onderhoud/vervanging/verkoop); 
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Wat is de essentie van het dashboard?

• Door relevante gegevens te bundelen en op een aansprekende manier te presenteren 

en ontsluiten wordt onder andere een brug geslagen tussen:

• relevante gegevens uit diverse primaire processen en beleidsmatige vraagstukken 

• relevante gebruikersgroepen binnen en buiten de gemeente

• huisvestingsaanbod en huisvestingsvraag

• Het dashboard biedt de mogelijkheid om stedelijk, per gebied en per beleidsdomein het 

aanbod aan voorzieningen en/of de (maatschappelijke) vastgoedportefeuille te bekijken. 

Ook kan worden ingezoomd op een afzonderlijk vastgoedobject. 

• Kaartbeelden maken inzichtelijk hoe het bestaande aanbod is verdeeld over de stad, 

welke vraagontwikkeling wordt verwacht (referentiewaarden) en wat de gevolgen zijn van 

de voorgestelde/geplande ontwikkelingen in het aanbod (scenario’s uit het 

voorzieningenplan). 
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Use case werkwijze

• De ontwikkeling van het dashboard is een co-creatie van MO/SO en DGW

• Naar het eindresultaat wordt stapsgewijs toegewerkt via zgn sprints en iteraties

• De lessons learned worden benoemd

• Gaandeweg wordt de route, indien nodig, bijgesteld

• Er is een initieel budget van E125K afgesproken als onderdeel van het programma, dat t/m mei 2021 loopt
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Milestone 1: Dashboard o.b.v. statische datasets

Gerealiseerd milestone 1

• Dashboard (met tabbladen: overzicht voorzieningen, deelgebieden, stedelijke voorzieningen, gebouw, referentiewaarden, verantwoording, 

informatie en detailgegevens via pop-up)

• SAS Gebouwenkaart o.b.v. BAGid (kaart met gebouwvlakken/polygonen aanbieder)

• Backend-plan m.b.t. dataontsluiting: van statisch naar structureel

• Resultaat dataset voor het dashboard op basis van statische datasets in Oracle (deel van het DWH)

• Ontsluiting statische datasets: WOZ, BAG, Locatus, Bedrijvenregister, OPM, handmatige Excels vertaaltabel (waaronder beleidsdomeinen) en 

referentiewaarden

• Specificaties statische datasets: Zoals aangevraagd (bijv. BAG niet woningen)

• GLO 0.8

• BAG bronaanpassing t.b.v. structurele BAG dataset in data vault in (OTAP) beheer (onderdeel van Oracle DWH) 

• Lessons learned: Verkrijgen data, organisatie rondom datawarehouse mobiliseren (mgt afstemming programma en clusters), inwerking, SAS 

errors, Google Streetview issue, tijdige architectuur en solution design overleg

Afronding milestone 1

• Afronding datamodel

• Data definities (vertaalregels, definitie datasets en datavelden)

• Eisen vastleggen (namen variabelen/objecten/tabbladen, vertaalregels) 

• Structurele BAG dataset (op Dev.) via datamart beschikbaar, gecombineerd met statische bronnen. Realisatie hangt af van tempo afronding 

datamodel
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Lessons learned en best practices

• Haalbaarheid en omvang: 

• Goed haalbaar bleek een dashboard o.b.v. een statische dataset en een solution design, om de potentie van de oplossing te 

demonstreren

• De organisatie van structurele datastromen vergt substantieel meer leer- en ontwikkeltijd. Datamanagement en ETL werkpatronen 

zijn aandachtspunten. 

• Best practice: We hebben een best practice opgebouwd voor ontwerp van een snelspoor en borgspoor

• Data ontsluiting: Moeizame ontsluiting van de data. Hiervoor is een dataorganisatie in het cluster nodig. Beheer van databronnen 

zit bij verschillende organisatieonderdelen MO en SO, hetgeen veel afstemming en tijd kost

• Architectuur: De menukaart kwam gaandeweg dit jaar beschikbaar. Op basis van deze referentiearchtiectur is besloten om de 

initieel in SAS gebouwde backend in Oracle te bouwen 

• Planning: 

• De mini-PSA (eerste solution design) wil je tijdig gemaakt en besproken hebben, alvorens met data engineering te starten

• De focus van deze use cases was eerst de frontend. Liever haken we data engineering tijdig aan

• Kosten: De kosten van data engineering zijn in het huidig D&A stadium van de gemeente nog lastig in te schatten. Houdt in ieder 

geval rekening met meer werk op BE dan op FE. De focus van het eerste budget lag vooral op FE 

• Administratie: We hebben behoefte aan een maandelijkse budgetadministratie

• Agile werkwijze: Als multifunctioneel team ben je nog de agile werkwijze en rollen aan het leren
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Dashboard: Voorbeeld 1
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Een overzicht van de voorzieningen van Rotterdam op de kaart, met de mogelijkheid op selecties

Frontend



Dashboard: Voorbeeld 2
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Na doorklikken op een voorziening is er de mogelijkheid om het contour van en het gebouw zelf te zien, 

daarnaast is er een tabel met additionele informatie over de betreffende voorziening(en)

Frontend



Dashboard: Voorbeeld 3
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Op het tabblad Analyse is er de mogelijkheid om het huidige vierkante meter oppervlakte per 

inwoner per voorziening uit de WOZ, BAG en OPM te vergelijken met de gewenste vierkante meter 

oppervlakte per inwoner per voorziening.

Frontend



Plan Backend

Eerst snelspoor, dan borgspoor
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Backend

Snelspoor: proefbestanden (statisch) integreren en nabewerken tot statische resultaat dataset

Borgspoor: structurele datastromen dynamisch integreren en nabewerken tot actuele resultaat dataset in historische context



Stappen Plan Backend
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Backend

snelspoor

1. Proefbestanden in voorportaal (VPT) 

inlezen

2. Data proefbestanden beschikbaar 

maken voor extractieview

3. Extractieview: data integreren en 

nabewerken

4. Resultaat dataset in extractielaag

(XTR) aanmaken en vullen

borgspoor generiek 

5.   Datamart (DMT) modelleren

borgspoor, per bron*

6. Structurele dataverbinding met 

bronsysteem maken

7. Data structureel verwerken in 

datavault (CDW) 

8. Data structureel verwerken in 

datamart (DMT)

9. Proefbestanden vervangen door 

reguliere dataleveringen in 

extractieview

*bronnen:

- BAG

- WOZ

- OPM

- Bedrijvenregister

- Locatus

- Referentiewaarden

- Voorzieningen (vertaaltabel)



Stappen Plan Backend – stand van zaken
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Backend

snelspoor

1. Proefbestanden in voorportaal (VPT) 

inlezen

2. Data proefbestanden beschikbaar maken 

voor extractieview

3. Extractieview: data integreren en 

nabewerken

4. Resultaat dataset in extractielaag (XTR) 

aanmaken en vullen

borgspoor generiek 

5.   Datamart (DMT) modelleren

borgspoor, per bron

6. Structurele dataverbinding met bronsysteem 

maken

7. Data structureel verwerken in datavault

(CDW) 

8. Data structureel verwerken in datamart

(DMT)

9. Proefbestanden vervangen door reguliere 

dataleveringen in extractieview

Sprint 8

- snelspoor (1-4) uitgevoerd; nu in testfase

- DMT modelleren (5) gestart; afronden in sprint 9

Eerder

- Borgspoor (6-8) uitgevoerd voor bron BAG

Sprint 9 (planning)

- DMT i.p.v. proefbestand gebruiken in extractieview (9) voor bron BAG

Vervolgiteratie

- Borgspoor (6-9) voor 6 overige bronnen



Illustratie: De data pyramide

Data governance en backend werkzaamheden:

• Data architectuur

• Data kwaliteit

• Datamanagement

• Datamodel

• ETL werkpatronen

• Solution architectuur:

• Snelspoor

• Borgspoor

• Data preparatie

• Data integratie
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Data engineering 

en preparatie
(data platforms en integratie)

Data governance
(architectuur en datakwaliteit)

BI &

Analytics

Data entry and acquisition

Backend

Frontend

Data governance

Backend



GegevensLeveringsOvereenkomst (GLO) (1)

• Voor het snelspoor (ontwikkeling van het dashboard adhv statische datasets) zijn 

afspraken gemaakt voor de eenmalige levering van de benodigde data

• Voor het borgspoor (de exploitatiefase van het dashboard) worden de afspraken voor de 

structurele levering van data in een generieke GLO vastgelegd. Omdat het dashboard uit 

data van verschillende clusters is opgebouwd hanteren we hier de term generieke GLO. 

In deze generieke GLO staan de afspraken omtrent de interne gegevensleveringen tbv

van het dashboard MV aan de datafabriek van de gemeente Rotterdam. In de bijlagen 

van de GLO staan per databron de voorwaarden voor de structurele ontsluiting van de 

betreffende data opgenomen.
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Datamanagement



GegevensLeveringsOvereenkomst (GLO) (2)

• Concept generieke GLO (versie 0.8) is opgesteld;

• In deze GLO staan de voorwaarden van de betreffende privacy- en security officer

alsmede die van de recordmanager (informatiebeheer) opgenomen;

• In deze GLO is structurele ontsluiting van de BAG data opgenomen in een bijlage. De 

technische ontsluiting moet nog worden gerealiseerd;

• Successievelijk wordt de GLO uitgebreid met de diverse structurele ontsluitingen van de 

databronnen;

• Tevens wordt een bijlage met de beschrijving van de dataleveringen (voor nu tbv de 

beschrijving van het snelspoor)  aan de GLO toegevoegd.
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Datamanagement



Financiën
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MV v1 Realisatie Opmerking

Budget 205.000

Realisatie 213.151

Saldo -8.151
Dec nog te maken (ca E19K) 

saldo totaal -27.151

Medewerker Realisatie

Kristel 111.595

Daniel 236

Sander 4.367

Michel 64.297

Rob 24.069

Zie data piramyde: Naar verwachting 

is er meer BE dan FE werk



Financiën - onderbouwing

• We hebben een gezamenlijke inschatting gedaan van de tijdbesteding van de betrokken 

rollen in de huidige iteratie en van wat een verdeling in de volgende iteratie zou moeten 

zijn; zie volgende slide

• Hieruit blijkt dat bij het ontbreken aan gegevensmakelaar en data steward in het cluster 

data engineers veel tijd kwijt waren aan data management

• De tijdinschatting voor data engineering voor de volgende milestone is van dezelfde orde 

als in de huidige iteratie; echter met inzet van een gegevensmakelaar en data steward 

kan een data engineer veel meer meters maken in dezelfde tijd

• We hebben ook een inschatting gedaan van specifieke vs generieke werkzaamheden. 

Als mogelijk generieke werkzaamheden zijn te typeren: architectuur 

snelspoor/borgspoor, aanpak datamodel, validatie GLO opzet. De herbruikbaarheid van 

data is nog onbekend; derhalve kunnen we dataontsluiting nog niet als generiek typeren
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Financiën - onderbouwing
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Huidige iteratie (hoe is het gegaan)

Gebied Totaal - MichelTotaal - UrsilaGem Specifiek Generiek (optie)

Product owner 3 5 4 10

Lead 3 10 7

Frontend engineer 45 35 40 100

Data engineer 26 25 26 75 25

Gegevensmakelaar 21 22 22 65 35

Solution architect 3 3 3

101 100 101

Volgende iteratie (wat is een goede balans)

Gebied Specifiek Generiek (optie)

Product owner 8 15 12 5

Lead 8 10 9

Frontend engineer 20 23 22

Data engineer 44 35 40 70 30

Gegevensmakelaar 15 5 10 85 15

Data steward 5 10 8 90 10

Solution architect 8 2 5

100 100 100



Milestone 2: Dashboard o.b.v. structurele datasets

Milestone 2

• Bronnen waarvan nu alleen een Excel beschikbaar is, geborgd

• Alle bronnen structureel ingeregeld via een koninklijke DWH route op productie

• Mogelijk: Doorontwikkeling frontend

• Data kwaliteitspagina (bijv. om administratieve verschillen tussen BAG, WOZ en OPM inzichtelijk 

te maken

• Implementatie:

• Ingebruikname

• Beheer

• Beheerdocumentatie
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Voorstel financiën en werkwijze (1/2)

Het vervolg van de use case Maatschappelijk Vastgoed betreft met 

name het inregelen van de structurele datastroom. Tevens 

inbeheername met wellicht een stuk doorontwikkeling van het 

dashboard.

Om deze use case succesvol te laten zijn, willen we een aantal 

randvoorwaarden inregelen:
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• Gegevensarchitectuur: Uitwerking van de gegevensarchitectuur 

voor relevante data, die ook bredere toepassing dan deze use

case kent, zoals BAG-data. Hiervoor zullen we medewerking van 

een DGW gegevensarchitect (financieel gedekt door DGW spoor 

2) vragen

• Gegevensmakelaar en data steward: Het instellen van een 

gegevensmakelaar (per use case) en data steward (per 

databron) in het cluster om structurele datastromen te 

organiseren



Voorstel financiën en werkwijze (2/2)

• Financiële dekking en team werkwijze: 

• 2020: 

• Afspraak voor financiële dekking voor Maatschappelijk 

Vastgoed om openstaande kosten van 2020 te dekken

• Van de nog ongedekte kosten (zie slide 19) voor de 

afgelopen milestone nemen MO en het programma DGW 

allebei de helft voor hun rekening. Het programma DGW 

levert deze bijdrage vanwege het opbouwen van genoemde 

generieke best practices: architectuur snelspoor/borgspoor, 

aanpak datamodel, validatie GLO opzet

• 2021: Werken met een agile budget per kwartaal. Voor met 

name de backend zijn de kosten vooraf nog moeilijk in te 

schatten. Door te werken met een vast budget per kwartaal, 

prioritering van de gewenste resultaten en sprints, houden we 

doorlopend grip op de voortgang. Product owner en lead 

houden budgetuitputting maandelijks bij. Per sprint kan 

besloten worden tot doorgang/stoppen. Ter indicatie:
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Gevraagd besluit stuurgroep:

- Besluit op financiële dekking 2020: Van de nog ongedekte 

kosten (zie slide 19) voor de afgelopen milestone nemen MO 

en het programma DGW allebei de helft voor hun rekening ihkv

specifieke werkzaamheden en ontwikkeling van generieke best 

practices

- snelspoor/borgspoor, aanpak datamodel, validatie GLO opzet

- Besluit op de werkwijze m.b.t. financiële dekking in 2021 voor 

de realisatie van het borgspoor, met in eerste instantie een vast 

budget voor Q1 en Q2

Medewerker Per kwartaal

Basis scrumteam *

- 1 frontend engineer

- 1 backend engineer

- 1 lead

150K

*In dit voorbeeld werkt het scrumteam parallel aan twee MO use cases




