


  2-11 

1. OPDRACHT 

1.1. Vraagstelling 
De gemeente Utrecht heeft een grote uitdaging op het gebied van wonen. Dat 
geldt voor veel gemeentes, maar in Utrecht stijgt het aantal inwoners en de 
vraag naar woningen sterker dan gemiddeld. Binnen de gemeente wordt er 
onder andere gesproken over hoe het ‘tempo van het woningaanbod’ verhoogd 
kan worden en hoe men meer grip kan krijgen op de ontwikkelingen. Op dit 
moment ontbreekt een eenduidig beeld van de Woningvoorraad, 
Woningproductie en Woningbehoefte en kunnen bepaalde vragen 
onvoldoende onderbouwd worden met feitelijke gegevens. De gemeente Utrecht heeft de ambitie 
uitgesproken om deze uitdaging versneld op te pakken en voor het eind van de zomer een eerste versie van 
een Monitor Wonen operationeel te hebben.  
 
Eind mei heeft Shintō Labs Shintō Labs een Woningbouw Monitor gepresenteerd aan de gemeente Utrecht 
die ontwikkeld is voor het bijhouden van en rapporteren over de woningproductie in de gemeente 
Eindhoven (De bestaande Woningbouw Monitor zoals ontwikkeld voor de gemeente Eindhoven wordt vanaf 
hier afgekort als ‘WBM’). Ook heeft Shintō Labs een toelichting gegeven over de Design Sprint als methode 
om een compleet nieuwe oplossing te ontwerpen, gebaseerd op Design Thinking en Lean Startup.  
 
Vanwege het nieuwe ambitieniveau voor de oplevering voor eind deze zomer heeft de gemeente Utrecht 
besloten om te onderzoeken of de door Shintō Labs beschikbare WBM een vertrekpunt zou kunnen zijn voor 
Utrecht om op hele korte termijn een eerste Monitor Wonen op te leveren. Om die reden is een eerste 
‘ontwerpsessie’ geweest op 16 juli bij de gemeente Utrecht. In die sessie hebben we enkele onderdelen van 
de Design Sprint genomen maar gericht op het analyseren van de Probleemstelling en doelstelling in context 
van de woonuitdaging van de gemeente Utrecht.  
 

1.2. Leeswijzer 
Dit document komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• probleemstelling en doelstelling, 
• een haalbare scope voor 31 augustus 2018 
• hoe we omgaan met doorontwikkeling 
• aanpak en planning 
• investeringen en voorwaarden 
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2. GEFORMULEERDE PROBLEEMSTELLING  
De probleemstelling en de doelstelling zijn tijdens de ontwerpsessie vastgesteld. Zoals hieronder inzichtelijk  
 
Probleemstelling 
De gemeente Utrecht wil heeft op dit moment geen éénduidig beeld van de: 

• Woningvoorraad 
• Woningproductie 
• Woningbehoefte 
• ‘Wie woont waar’ 

 
Naast deze vier belangrijke punten zijn er enkele kwaliteitsindicatoren die hierop van toepassing zouden 
moeten zijn, zoals:  

- Transparantie (waar zijn de cijfers op gebaseerd)  
- Inzicht in historie en pijplijn 
- Informatie op Stads-, wijk- en buurtniveau 
- Verschillende bronnen combineren tot nieuwe inzichten  
- Samenwerking met partner in de regio 
- Aansluiting bij MRA 

 
Doelstelling 
De beoogde doelstelling volgt vrijwel een-op-een uit de probleemstelling en is een gecentraliseerd en actueel 
inzicht in de   

• Woningvoorraad 
• Woningproductie 
• Woningbehoefte 
• Huishoudens in de woningen 

 
Fasering 
De gemeente Utrecht heeft zichzelf de ambitie opgelegd om vóór 31 augustus een eerste versie van de 
Monitor Wonen operationeel te hebben waarin een eerste stap richting de doelstelling gerealiseerd is.  
 

2.1. Oplossingsrichting voor de Monitor Wonen 
 
Om redenen van efficiëntie en met de beoogde deadline zijn we uitgegaan van de WBM. De conclusie van de 
ontwerpsessie was dat de oplossing inderdaad als basis kan dienen maar dat er een aantal specifieke wensen 
aan toegevoegd zouden moeten worden, óók in de eerste versie.   
 
De WBM is een cloudapplicatie die als Software-as-a-Service wordt aangeboden. Dit betekent dat de 
software door ons wordt gehost en de gemeente alleen maar een browser en Internet-toegang nodig heeft 
om het te gebruiken.  
 
Grootste positieve kritieken waren: 

- Een éénduidig beeld online beschikbaar voor relevante (en geautoriseerde) gebruikers.  
- Dashboard met direct inzicht in belangrijkste kengetallen 
- Zelfstandig en gedetailleerd kunnen filteren in de woningproductie om inzicht te krijgen 
- Standaard Rapportages met één druk op de knop.  
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• Maatwerk voor specifieke wensen van de gemeente Utrecht: 
o Woningproductie op basis van MPSO-gegevens 
o Woningbehoefte op basis van WoON-gegevens 
o Woningvoorraad op basis van de BAG en Kadaster-gegevens 
o Verwijderen van rapportage Noord-Brabant 
o Toevoegen van 1 specifieke rapportage voor de gemeente Utrecht 
o Toevoegen van 2 grafieken op het dashboard voor de gemeente Utrecht 

 
 
 
 
Buiten de scope:  

• Automatische integraties en/of importeren van gegevens valt buiten de scope. Shintō Labs zal de 
eerste import van data doen op basis van de aangeleverde data (MPSO, WoON, Kadaster) maar voor 
de benoemde deadline gaan we niet automatisch koppelen met achterliggende systemen van de 
gemeente Utrecht.  

• Een verzoek van een beleidsadviseur was of er niet meerdere rapportages direct meegenomen kon 
worden. Voor deze aanbieding gaan we uit van één (1) rapportage, maar we moedigen wel aan om 
alvast aan te geven welke rapportages nuttig en nodig zijn, dan kunnen we kijken of we in het proces 
nog extra rapportages kunnen meenemen. Het moge duidelijk zijn dat een eenvoudige rapportage 
met enkele overzichten een andere inspanning vraagt dan de gedemonstreerde rapportage voor de 
provincie Noord-Brabant. Dus in principe gaan we uit van 1 rapportage maar in onderling overleg 
zouden we wellicht wat prioriteiten kunnen wijzigen. Zie ook volgend onderwerp, Timebox. 

 
Timebox 

• Gegeven de krappe deadline zitten we vast aan tijdsrestricties. Dat betekent dat we in de uitwerking 
gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen en in overleg keuzes moeten maken over hoe we omgaan 
met bepaalde functionaliteiten. Het uitgangspunt is het opleveren van de benoemde scope voor de 
deadline van eind augustus. Tijdens de nog komende detailleringssessies worden nog enkele details 
besproken. Voor deze details gaan we voor maximaal resultaat binnen de gegeven tijd. Wat daar niet 
binnen past wordt op de parkeerlijst gezet om later opgepakt te worden. Deze beslissingen worden 
altijd in gezamenlijk overleg gemaakt en expliciet vastgelegd.  

 

2.3. Doorontwikkeling 
 
“Volgens mij klopt je interpretatie. Met inderdaad wel de context dat dit het vertrekpunt voor de eerste slag 
is met de data die we nu tot onze beschikking hebben, en dat we tegelijkertijd aan de slag gaan met het 
onderzoeken hoe we de data die we nu nog missen zsm kunnen gaan aanvullen” – aldus een beleidsadviseur 
van de gemeente Utrecht in een mail naar aanleiding van de scopebepaling voor de eerste versie. 
 
Als de gemeente Utrecht direct door wil met ontwikkelen kunnen daar uiteraard afspraken over worden 
gemaakt. Het is goed denkbaar dat ook de Data Brigade hier een actieve rol in krijgt. Dit zal bij de evaluatie 
nadrukkelijk aan de orde komen. Wij zien al onze productontwikkelingen als een proces waarin continu 
verbeterd kan worden met partners.  Deze doorontwikkeling hoeft niet door de gemeente Utrecht alleen te 
worden betaald. Zo kan de gemeente Utrecht gebruik maken van de basis die door de gemeente Eindhoven 
is ontwikkeld.  
 
De WBM zien we als een standaardproduct dat door iedere gemeente te gebruiken is. Dat betekent dat we 
proactief investeren in de (door)ontwikkeling. Voor het ontwikkelen van nieuwe features of functionaliteiten 
geldt het volgende beleid: 
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• indien een nieuwe feature door ons wordt gezien als een verrijking voor het product én ook relevant 
is voor andere gemeenten dan ontwikkelen we die voor onze eigen rekening. Mogelijk dat we dan 
een aanvullend bedrag op de maandprijs vragen (kleine features geen extra bedrag, grotere features 
wel) 

• indien een nieuwe feature wordt gezien als waardevol specifiek voor 1 gemeente dan zullen we de 
benodigde ontwikkelinspanning doorberekenen aan de gemeente die erom heeft gevraagd als 
eenmalig bedrag. Voor de gemeente Utrecht hebben we enkele maatwerk specifieke wensen 
aangeboden zoals zichtbaar in deze aanbieding.  
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31 (30-3 aug) 

 

- Shintō Labs: basis platform opzetten voor ontwikkeling 
- Shintō Labs: eerste datasets inlezen en eind deze week presenteren aan Utrecht 
- Beiden: fysieke bijeenkomst in Utrecht om eerste zaken door te nemen 
- Utrecht: beschikbaar zijn voor vragen, input leveren en feedback geven 
- Beiden: acties voor eventuele onduidelijkheden uitzetten 

32 (6-10 aug) - Shintō Labs: feedback verwerken in de basisfunctionaliteit 
- Shintō Labs: eerste dashboards en rapportage ontwikkelen  
- Beiden: actiepunten mbt onduidelijkheden oppakken. 

33 (13-17 aug) 

 

- Shintō Labs: toewerken naar een 0.9 versie van de oplossing.  
- Beiden: fysieke meeting om 0.9 te bekijken en feedback te geven. 
- Laatste onduidelijkheden benoemen en eventuele ‘showstoppers’ identificeren 

34 (20-24 aug) - Shintō Labs: showstoppers oppakken en feedback verwerken naar versie 1.0 
- Testen en kwaliteitscontroles  
- Opzetten productieplatform  

35 (27-31 aug) 

 

- Inrichten productieplatform met oplossing 1.0 
- Gebruikersaanmaken en toegang geven 
- Gebruikers- en acceptatie test  
- Oplevering 
- Eindpresentatie voor belanghebbenden. 

36 / 37 / … 

 
 

- Evaluatie  
- Verkennen doorontwikkeling op basis van parkeerlijst en voortschrijdend inzicht 

 

3.2. Projectorganisatie 
n Projectcoördinator: het primaire aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de organisatorische kanten van 

het project, bewaakt de voortgang en zorgt ervoor dat er zaken geregeld worden als dat nodig is. Zowel 
gemeente Utrecht als Shintō Labs zorgt voor een projectcoördinator die samen de planning afstemmen.  

n Product Owner: neemt beslissingen over de inhoud van de oplossing. Vergelijkbaar met de rol van 
beslisser tijdens de Design Sprint. Zowel de gemeente Utrecht als Shintō Labs zorgt voor een product 
owner.  

n Architect / Technisch contact: primair aanspreekpunt voor, en neemt beslissingen over, de technische 
implementatie. Keuzes rondom integraties, data aanlevering, engineering en analyses. Zowel de 
gemeente Utrecht als Shintō Labs levert een technisch contactpersoon. 

 

3.3. Beschikbaarheid 
Voor het halen van de beoogde deadline is het van belang dat zowel de data als de belangrijkste gebruikers 
(te weten: de beleidsadviseurs wonen) beschikbaar zijn voor input en feedback tijdens de sessies en 
tussendoor per mail of telefoon. Voor wat betreft de data gaat het in beginsel om:  

• MPSO data in gestructureerd formaat  
• WoON data in gestructureerd formaat 
• Kadaster data in gestructureerd format 

 
Voor wat betreft personen gaat het met name om: 

• Beleidsadviseurs wonen (als beoogde eerste gebruikers) 
 

Verder moeten we bij de eerste terugkoppel-bijeenkomst in de week van augustus bepalen wat de rol van 
de Data Brigade wordt in de voorbereiding van de eind-augustus deadline en in het proces dat daar op volgt.  
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