
De gemeente Venray ligt in Nederlands Limburg, telt bijna 
44.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 146,03 km². 
De kern Venray ligt 36 kilometer ten zuiden van Nijmegen en 
22 kilometer ten noordwesten van Venlo. 

Net als andere gemeenten in Nederland heeft de gemeente 
Venray te maken met uitgebreidere interne en externe rela-
tienetwerken, nieuwe partijen en samenwerkingsverbanden, 
steeds meer maatwerk en noodzaak tot verantwoording. Dit 
maakt het steeds ingewikkelder om de juiste informatie op 
het juiste moment in de juiste samenhang op veilige wijze 
beschikbaar te stellen. Theo Peeters, Informatiemanager bij 
de Gemeente Venray: “Slimmer omgaan met data leidt tot 
effectiever beleid en daarmee tot betere resultaten voor onze 
samenleving. Om die reden hebben we Business Intelligence 
benoemd als belangrijke pijler in ons informatiebeleidsplan 
2019-2022.”

Voor de invoering van een Business Intelligence-omgeving 
werd de informatievoorziening binnen de organisatie ge-
dreven door Excelsheets, ad hoc query’s en het handmatig 
verbinden van databases om hier relevante gegevens uit te 
halen. Maurice Staals, Business Intelligence Specialist bij 
de gemeente Venray: “Hierin waren we vooral reactief, en 
dat biedt weinig ondersteuning bij de beleidsontwikkeling. 
Daarnaast was er een wildgroei ontstaan aan verschillen-
de informatieproducten. Een totaaloverzicht en strategie 
ontbrak, met alle gevolgen op het gebied van beveiliging en 
dataprivacy van dien.”

In 2019 is de organisatie begonnen met de uitvoering van 
het informatiebeleidsplan – en met de selectie en imple-
mentatie van een Business Intelligence-platform dat breed 
kan worden gebruikt. Maurice Staals: “Uitgangspunten 
hierbij waren gebruikersvriendelijkheid bij het beschikbaar 
stellen van data-analyses, centraal beheer van data en het 
verlagen van de kwetsbaarheid op het gebied van infor-
matieverstrekking, beveiliging en privacy. We wilden een 
goed geconfigureerd, optimaal beveiligd en geautomati-
seerd BI-systeem om de talloze uren handmatige invoer en 
verwerking te kunnen besteden aan het ondersteunen van 
besluitvorming en beleid.” 

Voor het uitrollen van deze data- en BI-omgeving koos de 
gemeente Venray voor een pragmatische aanpak. Maurice 
Staals: “We hebben gekeken naar de gemeente Horst aan 
de Maas, onze buurgemeente. Zij waren al verder dan wij 
en hadden, samen met het bedrijf FourPoints, een uniforme 
omgeving voor data- en informatievoorziening ontwikkeld 
met de tools TimeXtender en Power BI. Samen met hen zijn 
we een pilot gestart om de meerwaarde van BI voor onze 
eigen organisatie aan te tonen. Van daaruit heeft er een 
evaluatie plaatsgevonden. Alle belanghebbenden waren 
enorm enthousiast, wat voor ons het startpunt was om een 
soortgelijke omgeving voor Venray te realiseren.” 

De digitale gemeente Venray bouwt een 
veilige datafundering met TimeXtender  
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“We hebben nu een goed geconfigureerde, 
optimaal beveiligde en geautomatiseerde 

datafundering, om de talloze uren handmatige 
invoer en verwerking van data te kunnen 

besteden aan het ondersteunen van 
besluitvorming en beleid.” 

Maurice Staals, Business Intelligence Specialist, Gemeente Venray 



In januari 2021 is begonnen met de stapsgewijze implementatie van de datama-
nagement-omgeving. Als implementatiepartner koos het team van de gemeente 
Venray voor FourPoints, omdat dit bedrijf ook het ontwerp en de implementatie 
van de datamanagement-omgeving bij de gemeente Horst aan de Maas had 
verzorgd. Maurice Staals: “De keuze voor FourPoints was de meest logische. 
We wilden een omgeving die identiek was aan de omgeving van Horst, die was 
ontworpen samen met FourPoints. Daarnaast vindt FourPoints het belangrijk om 
omgevingen te ontwerpen waar je als gemeente uiteindelijk zelf mee aan de slag 
kan. Zo blijft het aantal consultancy-uren beperkt tot het geven van advies in de 
ontwerpfase en de implementatie zelf.” 

Remco van Vliet van FourPoints vertelt over deze implementatie: “Bij FourPoints 
vinden we het belangrijk om eerst groot te denken, maar om daarna klein te 
beginnen. Zo hebben we met de Gemeente Venray goed gekeken naar de blauw-
druk. In welke rollen wil je voorzien? Hoe zorg je dat de omgeving die je bouwt 
over vijf jaar ook nog volstaat? Hoe ga je om met beveiliging? Maar daarna zijn we 
al snel begonnen met de installatie van TimeXtender en het inladen van data in 
TimeXtender voor de eerste rapportages.”

Maurice Staals: “Binnen het Sociaal Domein waren de wensen het dringendst 
en de belangen het grootst. Daarom hebben we eerst alle data die nodig zijn om 
goed over de voortgang op de verschillende beleidsterreinen binnen het Sociaal 
Domein te kunnen rapporteren opgenomen in TimeXtender. Denk hierbij aan data 
uit de specifieke systemen voor het sociaal domein (Jeugdzorg, WMO, schuld-
hulpverlening en onderwijs),  gecombineerd met data uit ons financiële systeem 
en de BRP. Het mooie was dat we echt gelijk resultaten zagen. Binnen enkele 
weken was de eerste dataset klaar en konden medewerkers binnen het Sociaal 
Domein zelf aan de slag met dashboards  en analyses.”

Ruim 6 maanden na de eerste technische implementatie van TimeXtender heeft 
de gemeente grote stappen gezet op het gebied van data-uniformiteit en beheers-
baarheid. Maurice Staals: “De nieuwe inrichting van onze data betekent variatie 
aan de ‘bovenkant’ en tegelijkertijd uniformiteit aan de ‘onderkant’. Deze uniformi-
teit aan de onderkant betekent dat het hele verzamelproces van data beschreven 
en geautomatiseerd is, op een centrale plek. Zo kunnen we de dataprivacy op 
uniforme en veilige manier borgen. Ook zie je dat de datakwaliteit steeds verder 
verbetert. Aan de bovenkant betekent het dat we data op uniforme manier ontslui-
ten voor onze medewerkers. We zien dat deze teams steeds handiger worden in 
het rapporteren en analyseren van data. Ze kunnen zelf de antwoorden vinden op 
hun vragen, wat ons enorm veel werk scheelt.”

De gemeente Venray is stellig: als ze dit niet gebouwd hadden was de situatie 
langzamerhand onhoudbaar geworden. Maurice Staals: “Onze informatievoor-
ziening was kwetsbaar. Enerzijds omdat onze informatievoorziening volledig 
afhankelijk was van een aantal personen. Dit kostte veel tijd en was risicovol. 
Als er iemand wegvalt, stopt alles. Anderzijds zijn er voordelen op het gebied 
van dataprivacy en veiligheid. Er circuleerden jarenlang spreadsheets waarvan 
ik niet kan garanderen of de privacygevoelige gegevens zijn verwijderd. Dit is nu 
volledig afgevangen, zodra de data binnengehaald wordt in TimeXtender wordt 
deze volledig geanonimiseerd. Combineer je de besparing op functioneel beheer, 
de toegenomen betrouwbaarheid en veiligheid van data en het feit dat gebruikers 
veel sneller inzicht hebben, waardoor je als organisatie veel wendbaarder wordt, 
dan is de business case voor TimeXtender al gauw rond.” 

Opgericht in 2016 door 8 
gemeenten in de regio Ri-
vierenland begeleidt Werkzaak 
Rivierenland werkzoekenden 
met een afstand tot de arbeids-
markt. Ze biedt waar nodig 
inkomensondersteuning of werk 
in een aangepaste omgeving. 
Bij de organisatie staan het 
terugdringen van toegekende 
uitkeringen, het laten groeien 
van het aantal baanmatches 
en het vergroten van het aantal 
opdrachtgevers in Rivierenland 
centraal. Om dit te kunnen 
realiseren speelt informatie-
voorziening een belangrijke rol. 
Directeur en oprichter Elfriede 
Boer: “We wilden gelijk vanaf 
onze start in 2016 op gestruc-
tureerde wijze aan deze doelen 
werken. Het kunnen beschikken 
over dagelijkse, actuele stuurin-
formatie is hiervoor cruciaal.” 

De business analist bij Werk-
zaak Rivierenland kreeg deze 
verantwoordelijkheid: “Bij 
Werkzaak Rivierenland werken 
we met een aantal BI-tools 
en bronsystemen. Daarnaast 
beschikken de gemeentes waar 
we mee samenwerken ook over 
hun eigen systemen. Dit gaf 
ons de uitdaging om data om te 
zetten naar bruikbare informa-
tie en op eenvoudige wijze aan 
medewerkers ter beschikking te 
stellen. Om inzicht en overzicht 
te creëren in met name het ge-
bruik en eenduidigheid van data 
hebben we business intelligen-
ce geïntroduceerd.”

Werkzaak Rivierenland startte 
met het uitrollen van een aantal 
Qlik®-dashboards om de acti-
viteiten van Werkzaak Rivieren-
land te verantwoorden naar de 
deelnemende gemeenten. De 
business analist vertelt: “Deze 
dashboards droegen zeker bij 

Over de gemeente Venray  

De gemeente Venray is een middelgrote gemeente 

in Nederland en telt bijna 44.000 inwoners.

Solution Snapshot

Het bouwen van een datafundering met TimeXten-

der om verschillende datasilo’s te verbinden, om 

de juiste mensen, op het juiste moment, op veilige 

wijze, zelf toegang te geven tot de juiste informatie. 

Benefits 

• De gemeente weet welke data er vastgelegd 

en verwerkt wordt 

• Data wordt steeds vollediger en betrouw-

baarder 

• Er hoeft geen data in Excel geladen (of zelfs 

overgetypt) te worden 

• Interne en externe data kan in de juiste sa-

menhang bij elkaar gebracht worden 

• De juiste informatie kan op elk moment 

inzichtelijk gemaakt worden voor de juiste 

belanghebbende 

• Compliance met AVG 

• Functioneel beheer kan meer tijd aan strate-

gische zaken besteden in plaats van aan het 

maken van query’s voor informatieverzoeken 

• Informatievoorziening is niet langer afhan-

kelijk van 1 of 2 personen maar volledig 

geautomatiseerd 

You’re in good company

TimeXtender provides companies with 

instant access to data, enabling them to make qua-

lity business decisions with data, mind and heart. 

Because time matters.

To learn more about TimeXtender and how the 

power of automation can move your business 

forward, visit:

www.timextender.com
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