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Inspiratiesessie
Smart Start 

Volg ons op 



Programma

17.00 - 17.10 uur Opening 

17.10 - 17.30 uur Het waarom van Smart Start. Over onze visie en ambities, Dick den Hertog en 

Lian Smits

17.30 - 18.30 uur De datakant van Smart Start, design thinking en de vijf pilots. Interview met 

Patricia Prüfer en Anne-Lieke Piggen

18.30 - 18.45 uur Korte pauze

18.45 - 19.45 uur Deelsessies, keuze uit:

• (Data)onderzoek naar gedragsverandering bij consumenten, Roxanne van Giesen, onderzoeker Smart 

Start, CentERdata

• Datagestuurd werken en datalabs, Tom Pots, programmamanager en trainer datagestuurd werken

19.45 - 20.00 uur Plenaire afsluiting met liveblogger Merel Steinweg



Lian Smits en Dick den Hertog

Het waarom van Smart Start, visie en ambities



‘Sterf kankerkind’ zei Tilburgse 
tegen 8-jarige dochter, waarna 
ze haar beet

BREDA/TILBURG ,,Ik had maar een halve fles whisky 
op. Dat is voor de gezelligheid. Als ik een hele leeg 
drink ben ik nog niet dronken." Dronken of niet, de 37-
jarige Tilburgse bekende wel dat ze haar 8-jarige 
dochter beet. ,,Sterf, kankerkind", zou ze haar 
bovendien hebben toegebeten.

De vrouw, zo vertelde haar advocaat Michel Govers, 
is 'een product van haar moeder en opa'. Ze begon 
haar leven in de couveuse doordat haar moeder 
alcoholist was. Ze werd mishandeld. De vrouw kreeg 
een borderline stoornis, een antisociale 
persoonlijkheidsstoornis en raakte verslaafd aan de 
drank en aan speed. Verminderd 
toerekeningsvatbaar, zei de psychiater.



Noodzaak groot: de feiten

119.000 kinderen per jaar mishandeld
Dat is gemiddeld één kind per klas 

400.000 jongeren ontvangen jeugdhulp
12 procent mét verblijf 

Recordaantal van 2710 kinderen in 
gesloten jeugdzorg
Dat is 8 procent méér dan in 2016



Nog meer harde feiten

30.300 jongeren met jeugdhulp en deels 
jeugdbescherming 

405.000 ouders met psychische 
aandoening en/of verslaving
Zij hebben in totaal 577.000 kinderen

559.000 huishoudens met een laag 
inkomen
110.000 kinderen leven in langdurige 
armoede 





De geschiedenis herhaalt zich

Veel problemen 
intergenerationeel
- Armoede voorkomen 

is psychische ellende 
voorkomen (stress)

- Je postcode is 
belangrijker dan je 
genetische code





Waarom wachten we tot het 
uit de hand loopt?



Want we leven in een datagedreven wereld



En in een wereld van verbonden 
kennis



Data Science for the Social Good 



Data Science for Zero Hunger



Zero 
Hunger 

Lab @ TiU



Data Science for Personalized Health



Data Science for Vulnerable YouthSmart Start



Visie Smart Start





Vergroten kansen



Patricia Prüfer en Anne-Lieke Piggen

Interview over de datakant van Smart Start, 

design thinking en de vijf pilots



Smart Start 



•  Basis: CBS microdata

•  Koppelingen op (gepseudonimiseerd) persoonsniveau 

•  Analyses geaggregeerd op buurt- of groepsniveau

•  Verrijking door: 

○ vindplaats specifieke data, bv. klanten 

voedselbank

○ gemeentelijke data, bv. meedoenregeling, 

leerplicht

•  Programma brede aanvulling: 

○ CBS data op buurtniveau

○ GGD, Veilig Thuis, Sterk Huis, Politie, GGz, 

woningcorporaties, …

•  Buurtfoto’s regio Hart van Brabant: verzamelen data d.m.v. 

data-uitwisselingsovereenkomsten bij diverse partijen

Data



Pilot Heusden

Wat zijn de belangrijkste risicofactoren
voor uithuisplaatsing?

Welke combinaties van factoren spelen
een grote rol?

Welke risicogroepen kunnen we identificeren?

Welke interventie(s) kunnen we ontwikkelen,                
met design thinking, met gemixt gezelschap?



Indicatoren en data Heusden
• Indicatoren:

o Kindfactoren (bv. opleidingsniveau, 

hulptrajecten, delicten)

o Ouderfactoren (bv. werk, leeftijd, 

delicten)

o Huishoudfactoren (bv. type woning en 

huishouden, schuldsanering)

• Data: 18 CBS microdata-bestanden

• Tijdsperiode: 2015-2018

• Aanpak:

o Opsplitsen training-test data

o Undersampling

o LASSO logistic regression



Belangrijkste risicofactoren Regio Hart 
van Brabant

Kinderen 0 - 12:

Dikgedrukt: heel belangrijk
Schuingedrukt: belangrijk



Interpretatie uitkomsten

Clusters Regio Hart van Brabant, kinderen 0-12



Cluster 5, 0-12

•  Hoe is cluster 5 anders dan de andere 

clusters

Relatief veel:

•  Gescheiden jonge ouders

•  Vaak geen werk

•  Huurwoning met huurtoeslag

•  Zitten vaker in de problemen (verdacht van misdrijf, schuldsanering)

•  Kind vaker op speciaal onderwijs

•  Een van de ouders of beide ouders niet Nederlands



Rol data



Innovatie

• ‘Service’ aan vrouwen voor of na de bevalling, 

met een vast contact (professional) die lange tijd 

meeloopt. 

• Met de vrouw, en een netwerkcontact van de 

vrouw, samen optrekken 

• Ontmoetingen van vrouwen uit de doelgroep 

onderling: peer to peer-contacten

Vroegtijdig, regie bij moeder en netwerk



Vijf stappen design thinking

1
Inleven 

(empathie)

2
Definiëren

3
Verbeelden

4
Prototype

5
Testen



Ervaringen in pilot Heusden

Van bepalen meest risicovolle doelgroep, via verbeelden en ‘slechte ideeën’ 

naar een innovatie



Pilots

• Gemeente Tilburg – De Zuidwester (school en wijk)

• Gemeente Heusden – Voorkomen uithuisplaatsingen

• Gemeente Gilze en Rijen – De voedselbank

• Gemeente Dongen – Het consultatiebureau

• Gemeente Goirle – Een kindcentrum

Data, kennis en design thinking – Innovatieve oplossingen, collectief en 
preventief



Pilot De Zuidwester

• Data, gegenereerd bij professionals

• Subjectieve data 

• Team op maat 

• All-in concept



Pilot Gilze en Rijen - Voedselbank

Voorbeeld GGN



Pilots

Gemeenten Dongen en Goirle 

● Dongen: Consultatiebureau. Innovatie voor professionals, 

vroegtijdig signaleren.

● Goirle: Kindcentrum ‘t Tamboerke



Lessons Learned



Vragen?



Deelsessies

(data) onderzoek naar 
gedragsverandering bij consumenten

Roxanne van Giesen – onderzoeker 
Smart Start, CentERdata 

Data gestuurd werken en datalabs 

Tom Pots – programma manager en 
trainer data gestuurd werken 



Plenaire afsluiting

Met live blogger Merel Steinweg 



Dank voor jullie komst

Volg ons


