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Woord vanuit de organisatie 
 

Geachte Raad,  

 

Studenten van de Utrecht Data School – onderdeel van de Universiteit Utrecht- hebben de afgelopen 

maanden onderzoek gedaan binnen het Sociaal Domein. In dit verslag presenteren zij de resultaten, 

aanbevelingen en het proces.  

 

De studenten hebben in hun aanbevelingen gewezen op de gevaren van het delen van informatie dat 

geen doel dient, waar geen handelingsperspectief aan verbonden is: 

‘Daarnaast adviseren we goed na te denken en te beargumenteren wanneer profielen gebruikt 

mogen worden of naar buiten mogen worden gebracht. De mogelijke consequenties moeten dan 

opwegen tegen het doel van het onderzoek. Profielen kunnen namelijk subjectiviteit, vooroordelen en 

onderdrukking als gevolg hebben.’  

 

Gezien de bovenstaande aanbeveling en de experimentele insteek van het project zijn de conclusie 

en de resultaten beperkt weergegeven. De delen die geen doel dienen of waar geen 

handelingsperspectief wordt geboden zijn conform de aanbeveling uit het verslag gelaten. Dit wordt 

aangeduid met de markering ‘leeg’.  

 

Het verslag is beoordeeld door de Universiteit Utrecht en wordt daarom in deze versie aan u 

gepresenteerd. De organisatie ziet wel mogelijke verbeterpunten in het verslag. Hier wordt aan 

gewerkt in een vervolgproject. In dit vervolg komt het auteurschap bij de gemeente zelf te liggen en 

maakt delen met andere gemeenten en partijen mogelijk.   

 

Dit onderzoek van de studenten illustreert de mogelijkheden van datagedreven sturing: het opdoen 

van nieuwe inzichten in het Sociaal Domein, het verantwoorden van beleid of het meetbaar maken 

van problematiek in Stichtse Vecht. Datagedreven sturing kan op termijn ook breder getrokken 

worden naar andere delen binnen organisatie.  

 

Veel leesplezier!  

 

Tom van Grootel en Sam van Grondelle  
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Dankwoord  

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek van vijf maanden met negen studenten van de 

Utrecht Data School. Voor allen is het een leerzame en leuke periode geweest met een prettige 

samenwerking. Er is veel werk verzet en dat zorgde van tijd tot tijd voor stress. Voornamelijk richting 

het einde, waar tijdsdruk een grote rol begon te spelen.  

Voor de ondersteuning en hulp hierbij willen we een aantal mensen bedanken.  

Allereerst Tom van Grootel en Annemarthe Wijnen voor de inzet en begeleiding op locatie 

bij de Gemeente Stichtse Vecht. We hebben de gemeente leren kennen als een organisatie waar veel 

bereidheid was om mee te werken of mee te denken. Iets wat niet altijd makkelijk was voor 

medewerkers, die te maken hebben met veel drukte en verantwoordelijkheid voor de privacy van 

inwoners. Daarom gaat er ook dank uit naar de andere medewerkers van de gemeente die op hun 

eigen manier een bijdrage hebben kunnen leveren aan het onderzoek.  

Natuurlijk bedanken wij ook Arthur Vankan voor zijn hulp bij het onderzoek. Arthur was 

altijd bereid om een duidelijke uitleg te geven bij de methodes en tools die we hebben gebruikt. 

Zowel bij de voorbereidende fase waarin sommigen nog nooit iets met data-analyse hadden gedaan, 

als de latere fase waar we voornamelijk bij Stichtse Vecht aan het werk waren. Door deze 

persoonlijke aandacht en bereikbaarheid heeft iedereen op zijn eigen niveau stappen kunnen maken 

tijdens deze periode.  

  

Dieuwertje Luitse, Lenna Essink, Alexander Versteeg, Sam van Grondelle, Renate Seegers,  

Rosanne Vreugdenhil, Suze van Houten, Daniël Bezema en Jurriaan van de Reep  

  

Utrecht, 1 februari 2019  
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Abstract / Korte samenvatting  

Binnen de gemeente Stichtse Vecht is er weinig inzicht in de mensen die binnen de Wmo, Jeugdwet, 

Participatiewet en Schuldhulpverlening vallen. Met meer zicht hierop zou er betere en snellere hulp 

kunnen worden ingezet. Daarnaast heeft de gemeente weinig mogelijkheden om preventief te 

handelen, zodat mensen niet in meerdere wetten of in meerdere regelingen voorkomen. Door te 

voorspellen op mogelijke stapelingen kan zelfredzaamheid binnen de gemeente worden 

gestimuleerd en kunnen tegelijkertijd de kosten worden verlaagd. Datagedreven werken kan hierin 

waardevol zijn. Dit exploratieve data-onderzoek is daar een aanzet voor. Aan de hand van K-means 

Clustering en Decision Tree Classification is met de beschikbare data binnen de gemeente onderzoek 

gedaan naar de cliënten in het Sociaal Domein. Met de uitkomsten van de K-means clustermethode 

zijn profielen gemaakt die laten zien dat er groepen binnen dezelfde wetten zijn die andere hulp van 

de gemeente vragen. In dit onderzoek worden ook de stapelingen en verbanden tussen de 

verschillende wetten zichtbaar. De Decision Tree Classification-methode is toegepast op de data 

over de groep binnen de schuldhulpverlening. Hieruit komen een aantal indicatoren naar voren die 

bepalend zijn. Het wel of niet ontvangen van een bijstandsuitkering of zorgtoeslag blijken 

bijvoorbeeld goede indicatoren te zijn om te bepalen of er kans is op stapeling tussen de 

schuldhulpverlening de Participatiewet.  
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Inleiding   
Negen studenten van Utrecht Data School (UDS) hebben in een project van vijf maanden onderzoek 

gedaan naar het Sociaal Domein van de gemeente Stichtse Vecht. Stichtse Vecht is een gemeente in 

de provincie Utrecht en is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen  

Breukelen, Loenen en Maarssen. De gemeente telt 64.513 inwoners (2018). Sinds januari 2015 heeft 

de gemeente taken overgenomen van het Rijk en de Provincie op het gebied van zorg en 

ondersteuning (decentralisatie Sociaal Domein). Naast deze decentralisatie was er ook sprake van 

een transformatieproces. In dit proces legt de gemeente nadruk op het voeren van preventief beleid 

om te zorgen dat zo min mogelijk inwoners gebruik hoeven te maken van de voorzieningen binnen 

het Sociaal Domein. Ter ondersteuning van dit beleid is dit onderzoek gericht op de cliënten binnen 

het Sociaal Domein. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:   

  

1. Wie zijn de cliënten in het Sociaal Domein binnen de gemeente Stichtse Vecht?  

2. Wie hebben er een grote kans om in twee of meer trajecten binnen het Sociaal Domein terecht te 

komen?  

  

Om de eerste hoofdvraag te beantwoorden maken we gebruik van de ‘clustering’ methode, 

waardoor het Sociaal Domein goed in beeld wordt gebracht en de overlap tussen verschillende 

wetsdomeinen zichtbaar wordt. De tweede hoofdvraag wordt beantwoord met de methode 

‘classificatie’ (decision tree).   

In dit rapport wordt de context en het theoretisch kader van dit onderzoek toegelicht. 

Daarna worden de onderzoeksvragen en de data verder toegelicht en wordt er dieper ingegaan op 

de methode. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de analyse, resultaten, conclusies en worden 

aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.  

1.1 Sociaal Domein   

Deze inleiding gaat in op enkele belangrijke aspecten die informatie geven over de context van dit 

onderzoek: de decentralisatie en de transformatie van het Sociaal Domein, het huidige beleid op dit 

gebied en ten slotte datagedreven werken binnen de gemeente Stichtse Vecht.   

In dit onderzoek wordt het Sociaal Domein gedefinieerd als de optelsom van regelingen die 

vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet 

en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Gemeenten zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk 

voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen, reïntegratie, jeugdzorg, het organiseren van hulp in 
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de huishouding en hulp bij schulden. Een overzicht van het aantal cliënten per wetsdomein in de 

gemeente is opgenomen in bijlage 1.  

Onder de decentralisatie van het Sociaal Domein vallen de Wmo 2015, Participatiewet en de 

Jeugdwet. De verantwoordelijkheden voor schuldhulpverlening liggen, volgens de Wgs, sinds 2012 

bij de gemeente. Een belangrijke reden voor de decentralisatie in het Sociaal Domein is de 

overtuiging dat gemeenten — als overheidslaag die het dichtst bij de inwoners staat — het beste 

weten waar inwoners behoefte aan hebben. Gemeenten kennen hun inwoners en de wijken waarin 

zij leven en kunnen daardoor het beste maatwerk leveren. Het idee is dat gemeenten in staat zijn om 

diensten voor zorg en ondersteuning tegen een lagere prijs te leveren. Een gemeente staat dichter 

bij de inwoners, daardoor kan beleid met minder regels en bureaucratie worden vormgegeven en 

uitgevoerd.     

1.2 Transformatie van het Sociaal Domein binnen de gemeente Stichtse Vecht  

De decentralisatie van het Sociaal Domein heeft ervoor gezorgd dat er binnen de gemeente op een 

andere manier gewerkt zal moeten worden. Eveline Tonkens geeft aan dat de transformatie geen 

neutraal proces is en stelt dat gemeenten dit op lokaal niveau verder moeten uitwerken en invullen. 

Volgens Tonkens spelen spelen politieke dimensies daar een rol van betekenis bij (2014).   

In de gemeente Stichtse Vecht zijn de uitdagingen van de transformatie beschreven in de 

nota Een sterke basis (2017). In de nota bespreekt de gemeente de verschuiving van vraaggestuurd 

naar aanbodgestuurd werken en samenwerking met externe partijen zoals de GGD en 

schuldhulpverleningsorganisaties of jeugdzorg (Gemeente Stichtse Vecht 2017).  

De verschillende vormen van zorg en ondersteuning van het Sociaal Domein kunnen 

schematisch worden weergegeven in een piramide die bestaat uit drie lagen (Figuur 1). In de 

onderste laag vallen personen die geen of weinig hulp nodig hebben. In de middelste laag vallen 

personen die op gerichte momenten ondersteuning nodig hebben. Ten slotte is er een kleine groep 

van personen die permanent specialistische zorg en ondersteuning nodig hebben (bovenste laag). 

Des te hoger een persoon in de piramide voorkomt, des te hoger de kosten voor zorg en 

ondersteuning van deze persoon.  
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Figuur 1. Mate van zorg en begeleiding binnen de gemeente Stichte Vecht.  

  

De gemeente Stichtse Vecht gaat in de nota uit van de eigen kracht van mensen: zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid. Zelfredzaamheid wordt hier gedefinieerd als het vermogen van inwoners om 

deel te nemen aan de samenleving met zo min mogelijk professionele zorg en ondersteuning. 

Samenredzaamheid wordt gedefinieerd als het vermogen van inwoners om met hulp van het eigen 

netwerk mee te doen in de samenleving met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg 

(Gemeente Stichtse Vecht 2017). Deze uitgangspunten zijn niet alleen maatschappelijk van aard 

maar zijn er ook op gericht de gemeentelijke uitgaven te beperken.  

1.3 Begroting en beleid gemeente Stichtse Vecht 2018  

De begroting van de gemeente Stichtse Vecht is 128.523.618 euro (2018). Van deze begroting gaat er 

47.923.890 euro (37,29%) naar het Sociaal Domein (Oelp, 2017). De gemeente heeft de ambitie om 

de kosten van zorg en ondersteuning te verlagen om op die manier beleid toekomstbestendig te 

maken. Om de kosten te kunnen verlagen staat Stichtse Vecht voor een belangrijke uitdaging: de 

gemeente wil de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners versterken. Het huidige beleid is erop 

gericht problemen binnen het Sociaal Domein te voorkomen (primaire preventie) of problemen zo 

vroeg mogelijk te ontdekken (secundaire preventie, of vroegsignalering).   

1.4 Datagedreven werken binnen de gemeente Stichtse Vecht  

In 2015 was de gemeente vooral bezig om de zorg en ondersteuning van inwoners te continueren. 

Na drie jaar continuering van zorg en ondersteuning wil de gemeente nu inzetten op preventie en 

vroegsignalering. Om hier vorm en inhoud aan te geven investeert de gemeente tot 2022 flink in 

datagestuurd werken (Gemeente Stichtse Vecht, 2018). Hiermee wordt bedoeld dat data-analyse 
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ten grondslag ligt aan het ontwikkelen van nieuw beleid in plaats van dat data wordt ingezet om 

beleid te bevestigen of te ontkrachten. Er is binnen de gemeente veel kennis en ervaring met 

betrekking tot hulp en ondersteuning binnen het Sociaal Domein. Deze kennis is echter 

gefragmenteerd onder specialisten die werkzaam zijn bij verschillende gemeentelijke afdelingen en 

externe organisaties. Het beleid dat hieruit volgt is volgens Tom van Grootel, data-analist bij Stichtse 

Vecht, veelal gebaseerd op de kennis en intuïtie van deze specialisten. Het data-analyse team wil dat 

beleid gebaseerd wordt op een combinatie van de kennis die gehaald is uit de beschikbare data en 

de kennis en intuïtie van specialisten. Hier is het belangrijk de nadruk te leggen op het woord 

combinatie, beleid dient niet enkel datagedreven te zijn.   

De gemeente heeft op dit moment onvoldoende inzicht in wie de cliënten zijn in het Sociaal 

Domein. Om een cliënt eerder en gerichter te kunnen helpen zodat iemand niet langer dan nodig 

gebruik maakt van voorzieningen is het van belang om te weten wie de cliënt is. Daarnaast wil de 

gemeente van tevoren weten wie de inwoners zijn die een grote kans hebben om in het Sociaal 

Domein terecht te komen. Wanneer de gemeente weet of iemand een grote kans heeft om in het 

Sociaal Domein terecht te komen, kan er preventief beleid worden gemaakt om dit te voorkomen. 

Dat bespaart kosten van een (duur) hulpverleningstraject.  

Kort samengevat beoogt dit onderzoek bij te dragen aan het datagedreven werken binnen 

de gemeente Stichtse Vecht. Aan de hand van data is er onderzoek gedaan naar de huidige cliënten 

binnen het Sociaal Domein. Daarnaast is het streven om inzicht te bieden in potentiële stapelingen 

van trajecten binnen het Sociaal Domein. Op basis van de verkregen inzichten zou de gemeente 

inwoners eerder en gerichter kunnen helpen dan nu in het huidige beleid wordt gedaan. Hiermee 

kunnen mogelijk kosten bespaard worden.     
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2. Theoretisch kader  
Als startpunt voor dit onderzoek worden in dit hoofdstuk de vier wetten binnen het  

Sociaal Domein behandeld: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet,  

Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze vier onderdelen van Sociaal Domein 

worden verder in het rapport ook aangeduid als wetsdomeinen. In dit hoofdstuk wordt aan de hand 

van literatuurstudies per wetsdomein onderzocht welke indicatoren een groep binnen deze wet 

kenmerken. Daarnaast is er onderzocht welke indicatoren een voorspellende waarde hebben 

waarom mensen in een bepaalde wet terecht komen. Deze literatuurstudies zijn gedaan om aan de 

hand van indicatoren data te kunnen selecteren voor de analyse.  

In dit hoofdstuk wordt er ook inzicht geboden in stapelingen van voorzieningen die 

betrekking hebben op de vier wetsdomeinen binnen het Sociaal Domein. Daarnaast wordt er aan de 

hand van literatuur uitleg gegeven over datagedreven werken en beleid.   

2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn. Er 

wordt bijvoorbeeld gezorgd voor begeleiding en dagbesteding; ondersteuning om de mantelzorger 

tijdelijk te ontlasten; een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische 

stoornis; opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. Stichtse Vecht verwacht 

dat de groep inwoners van 65 jaar en ouder tot en met 2020 groter zal worden ten opzichte van het 

aantal mensen tussen de 20 en 64 jaar (2018). Ouderen maken volgens de Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG) het meest gebruik van Wmo voorzieningen (2018). De literatuurstudie richt zich 

om deze redenen op kenmerken van ouderen in de Wmo of kenmerken die aangeven dat zij er 

mogelijk in terecht gaan komen.  

  

Uit de literatuur komt naar voren dat zes indicatoren invloed hebben op kwetsbaarheid bij ouderen, 

waardoor zij in de Wmo terecht zouden kunnen komen. Een toename van het aantal zorgbezoeken 

aan bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis, is een eerste indicator die mogelijk wijst op een 

behoefte aan extra zorg. Een zorgverlener, zoals een huisarts, speelt volgens Den Draak en van 

Campen een centrale rol bij de signalering van verslechterende situaties bij kwetsbare ouderen 

(2012). Daarentegen kan een laag aantal zorgbezoeken op oudere leeftijd duiden op zorgmijding, 

terwijl er eigenlijk wel behoefte is aan zorg door een beperking in cognitief vermogen (Ten Dam et 

al., 2013). Volgens Ten Dam et al. is de algehele gezondheid van een oudere een zichtbare indicator 

wanneer bijvoorbeeld bekend is dat deze vijf of meer medicijnen gebruikt (2016).   
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Uit onderzoek van Hazeleger et al. blijkt dat personen met een migratieachtergrond minder 

frequent gebruik van Wmo producten zoals huishoudelijke hulp. Het verschil in gebruik van dergelijke 

producten kan volgens Hazeleger et al. mogelijk verklaard worden doordat deze personen minder 

bekend zijn met de ondersteuningsmogelijkheden binnen hun gemeente. Daarnaast kunnen ook taal- 

en cultuurverschillen de stap naar hulp belemmeren. Hazeleger et al. laten ook ziet dat vrouwen 

vaker gebruik maken van gebruik van hulp in het huishouden dan mannen, mede omdat deze groep 

hier positiever tegenover staat (2016).  

2.2 Participatiewet  

Met ingang van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de WSW (Wet sociale werkvoorziening) en 

Wajong gecombineerd. Dit houdt in dat de gemeente verantwoordelijk is voor reïntegratie tot de 

arbeidsmarkt van zowel bijstandsgerechtigden, als mensen met een lichamelijke, psychische of 

verstandelijke handicap. De kerngedachte achter de Participatiewet is dat iedere inwoner hoort te 

participeren in de samenleving. De gemeente kan bijstand bieden, daar staat dan tegenover dat er 

ondertussen sprake van participatie blijft door middel van vrijwilligerswerk en participatiebanen, en 

het zoeken naar een baan. Dit om zo snel mogelijk te kunnen reïntegreren.  

   

Uit de literatuur blijkt dat werkloosheid een negatief effect heeft op de psychische gezondheid van 

een individu, iets wat reïntegratie door middel van een nieuwe baan ook bemoeilijkt (Paul & Moser, 

2009; Wanberg, 2012). Verminderde participatie in de samenleving aan de hand van een baan is een 

belangrijke reden hiervoor. Dit betekent namelijk verlies in structuur, voldoening, sociale contacten 

en status (Bierbaum &  

Gassman, 2016), identiteit (Voßemer et al., 2017) en een gevoel van nut en zingeving (Elshout, 2014; 

Van der Veen, 2016). Het blijkt dat de tussenfase van vrijwilligerswerk en participatiebanen die 

wordt aangeboden onder de Participatiewet al tot een verbetering in psychische gezondheid kan 

leiden, omdat het veel dezelfde voordelen als een betaalde baan biedt (Elshout, 2014; Bierbaum & 

Gassmann, 2016). Toch blijft volledige reïntegratie het meest positieve effect hebben op de 

psychische gezondheid, en daarom is het belangrijk zowel te streven naar reïntegratie, als 

voorkomen dat men in de Participatiewet terecht komt door middel van preventie.   

2.3 Jeugdwet   

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren. 

Naast pleegzorg, verblijf in een jeugdinstelling en hulp bij psychische aandoeningen (Jeugd-GGZ) 

vallen ook jeugdbescherming, jeugdreclassering en begeleiding thuis binnen de Jeugdwet. De 

Jeugdwet heeft bijvoorbeeld als doel om eerder hulp op maat te bieden aan kwetsbare kinderen. 
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Een ander doel is om samenhangende hulp te bieden aan gezinnen volgens het principe: één gezin, 

één plan, één regisseur, waarbij de jongere centraal wordt gesteld.   

  

Met de meeste kinderen gaat het goed. Zij krijgen niet te maken met de Jeugdwet. Sommigen 

jongeren hebben echter wel ondersteuning nodig. Ongeveer 10% van de jongeren krijgt enige vorm 

van Jeugdzorg vanuit de Jeugdwet (Bröcking, 2017). In de literatuur zijn voorspellers onderzocht 

voor ernstige kind- en opvoedproblematieken en daarmee voor gebruik van voorzieningen binnen 

de Jeugdwet. De belangrijkste conclusie is dat, hoewel er een complexe wisselwerking is tussen kind 

en ouder, de kindfactoren de belangrijkste voorspellers zijn voor ernstige kind- en 

opvoedproblematieken. Ouder- en gezins-, en omgevingsniveau zijn minder van belang. Met name 

sekse (jongens), leeftijd en lage opleiding van de jeugdige zijn risicofactoren voor problemen en 

toekomstig gebruik van voorzieningen binnen de Jeugdwet. Als we kijken naar risicofactoren op 

gezinsniveau dan zijn vooral gezinnen kwetsbaar die al gebruik maken van meer voorzieningen 

binnen het Sociaal Domein, de zogenaamde multiprobleemgezinnen (Bröcking, 2017; de Roos & Bot, 

2013).   

2.4 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening   

De verplichting om inwoners met schulden te helpen, is vastgelegd in de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs). Schuldhulpverlening omvat een traject waarin er niet alleen aandacht is 

voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor psychosociale problemen of 

problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.  

  

De invloed van armoede op menselijk gedrag is onderzocht binnen de psychologie. Volgens Shah et 

al. zorgt een gebrek aan geld ervoor dat mensen op een andere manier naar situaties zoals het 

lenen van geld gaan kijken. Deze andere manier van kijken zorgt er vervolgens weer voor dat 

mensen andere beslissingen gaan maken over dergelijke onderwerpen (2012). In een serie van vijf 

experimenten die psychologen gebruiken om sociale problemen te onderzoeken laten Shah et al. 

zien dat door het gebrek aan geld de aandacht van mensen verschuift naar datgene wat ze zelf niet 

hebben: geld. Deze aandachtsverschuiving leidt er volgens Shah et al. toe dat andere problemen 

genegeerd worden en zorgt voor onverantwoord gedrag zoals het lenen van veel geld (2012).   Uit 

een gerelateerde studie blijkt dat armoede leidt tot verminderde cognitieve functies bij een 

persoon. Financiële problemen hebben een impact op onze cognitieve functie die vergelijkbaar is 

met de impact die heeft heeft wanneer een persoon een nacht niet slaapt. Volgens Mani et al. 

vereisen deze onderzoeksresultaten een andere aanpak in het maken van beleid om armoede te 

bestrijden. Het invullen van formulieren of het voorbereiden een interview kan al moeilijk zijn voor 
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iemand die schulden heeft, een beleidsmakers kunnen ervoor zorgen dat mensen met schulden 

beter geholpen worden met dit soort taken (2013).   

Verschillende studies laten zien dat schulden kunnen leiden tot een verminderde fysieke en 

mentale gezondheid van een persoon (Rijnsoever et al., 2011; Theunissen, 2015; Jansen et al., 2015; 

Hiilamo & Grundy, 2018; van der Veer & Jungmann, 2018). In een literatuur review over dit 

onderwerp bespreken Turunen en Hiilamo de gevolgen van schulden voor de geestelijke gezondheid, 

depressie, zelfmoord, gedrag, mortaliteit, lichamelijke gezondheid en gezondheidsgerelateerd 

gedrag (2014). De besproken studies in deze review laten zien dat financiële angst een voorspeller 

kan zijn voor zowel mentale als fysieke problemen en dat financiële problemen vaker voorkomen in 

huishoudens met een hoger aantal kinderen; verschillende soorten van inkomen; een ouder 

gezinshoofd en in families met een migratieachtergrond (Turunen and Hiilamo, 2014).  

  Visser et al. laten in een onderzoek zien dat financiële problemen kunnen leiden tot sociaal 

isolement (2013). Voor dit onderzoek hebben Visser et al. data gebruikt uit de European Social 

Survey (ESS) van 240,429 respondenten uit 33 landen. Naast de geschreven antwoorden zijn er in dit 

onderzoek variabelen meegenomen zoals het inkomen van het huishouden, beroepsstatus, het 

opleidingsniveau van zowel de respondenten als hun ouders en informatie zoals geslacht, etniciteit, 

leeftijd, burgerlijke staat en het aantal kinderen. Uit het onderzoek van Visser et al. blijkt dat mensen 

met lagere inkomens en opleidingsniveaus vaker sociaal geïsoleerd raken en dat kinderen meer 

sociaal geïsoleerd zijn als hun ouders laaggeschoold zijn. Arbeidsongeschikte mensen die niet 

kunnen werken, lopen ook een hoog risico om sociaal geïsoleerd te raken; dit is minder voor mensen 

die (tijdelijk) werkloos zijn (2013).  

2.5 Stapeling van voorzieningen  

Één van de doelstellingen van de decentralisatie was om het gebruik van voorzieningen te 

verminderen. Sommige inwoners maken gebruik van meerdere regelingen. Dat wordt stapeling 

genoemd. In de literatuur bestaat geen eenduidige definitie wat stapeling is. Binnen het Sociaal 

Domein bestaat wel consensus dat stapeling van veel voorzieningen bij huishoudens aandacht 

verdient. Huishoudens die gebruik maken van veel verschillende voorzieningen zijn doorgaans 

kwetsbaarder dan huishoudens zonder stapeling. Vaak weten specialisten vanuit de wijkteams 

wanneer dit het geval is. Door stapeling te voorkomen en in het beleid huishoudens met veel 

stapeling te begeleiden kan de groep van kwetsbare huishoudens worden verkleind (Bröcking, 2017; 

de Roos & Bot, 2013).    Vanwege het belang van stapeling vanuit de literatuur doen wij hier 

onderzoek naar. De clustermethode (data-analyse) laat stapelingen over meerdere wetten zien. Er 

kunnen stapelingen voorkomen binnen het Sociaal Domein over meerdere van de vier besproken 

wetsdomeinen. Maar er kunnen ook stapelingen zijn over verschillende producten binnen één 
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wetsdomein. Met de decision tree (data-analyse) wordt in kaart gebracht welke variabelen ervoor 

zorgen dat iemand een grote kans op stapeling heeft.   

2.6 Datagedreven werken en beleid  

Een term die vaak terugkomt in de politieke besluitvorming is de ‘evidence-based policy making’. Dit 

houdt in dat beleid dat wordt gemaakt zo rationeel mogelijk moet zijn onderbouwd met 

wetenschappelijk onderzoek (Sanderson, 2002). Door kennis centraal te stellen bij de besluitvorming 

worden onduidelijkheden weggenomen en is beleid verantwoordelijker opgesteld. Sanderson 

beargumenteert echter dat evidence-based policy niet als enige onderdeel gezien moet worden van 

de moderne overheid. Door alleen een keuze te maken gebaseerd op ratio, ligt er te weinig nadruk 

op de institutionele en organisatorische aspecten van vraagstukken (Sanderson, 2002).   

Vanuit evidence-based policy wordt de vertaling gemaakt naar een datagedreven manier van 

beleid maken, wat in de literatuur wordt omschreven als ‘data-driven policy making’ (Veenstra & 

Kotterink, 2017). Höchtl et al. beschrijven het gebruik van big data bij het beleidsproces als 

‘Policymaking 2.0’ (2016). Clarke & Craft maken dezelfde verdeling met enerzijds het traditionele 

beleid gebaseerd op rationeel bewijs, en anderzijds de nieuwe beleidsinstrumenten die zijn ontstaan 

in het huidige digitale tijdperk (2017).   

Het Analytic Value Escalator model van Gartner (z.d.) beschrijft welke waarde er binnen een 

bedrijf kan worden toegevoegd met behulp van data-analyses. Dit model beschrijft de verschillende 

niveaus waar een bedrijf zich kan bevinden op het gebied van data-analyse. De waarde van de 

informatie neemt toe naarmate de analyses dieper gaan. Dit model wordt al gebruikt binnen 

gemeenten om de huidige stand van zaken rondom datagedreven werken aan te geven.   
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Figuur 2: Data-analyse model (Gartner, z.d.)  

  

Bovenstaande theorieën over datagedreven werken zijn ook van toepassing op de situatie bij de 

gemeente Stichtse Vecht. De gemeente maakt op dit moment gebruik van eenvoudige 

analysetechnieken, waardoor de data binnen de gemeente nog niet veel ingezet kan worden om 

kennis te vergaren. Daarnaast zijn ook de verschillende analysetechnieken uit figuur 2 van belang om 

mee te nemen in het onderzoek.  

3. Onderzoeksvragen  
In dit hoofdstuk worden de hoofd- en deelvragen die in dit onderzoek centraal staan gepresenteerd 

en verder toegelicht met bijbehorende academische relevantie.   

3.1 Onderzoeksvragen   

Hoofdvraag 1:   

Wie zijn de cliënten in het Sociaal Domein binnen de gemeente Stichtse Vecht?  

Vanuit de wens van de gemeente om in te zetten op preventie en vroegsignalering aan de hand van 

datagestuurd werken, is de eerste hoofdvraag van dit onderzoek gericht op het creëren van inzicht 

in het Sociaal Domein. Met het toepassen van clustering worden er profielen opgesteld die 

antwoord geven op deze hoofdvraag. Deze profielen geven de belangrijkste en meest 

onderscheidende kenmerken en eigenschappen van de cliënten weer.   

  

De hoofdvraag is opgedeeld in de volgende deelvragen:  

• Welke indicatoren dienen te worden meegenomen in een profiel?  

• Welke kruisingen/ overlappingen/ stapelingen zijn er in het Sociaal Domein?  

• Welke profielen zijn er te herkennen?  

  

Vanuit de literatuurstudies omtrent de vier wetsdomeinen in het Sociaal Domein is ook de relevantie 

van het opstellen van een preventief beleid gebleken. Met het beantwoorden van deze hoofdvraag 

hopen wij een middel te bieden om dit preventieve beleid op te stellen.   

Hoofdvraag 2:   

Wie hebben er een grote kans om in twee of meer trajecten binnen het Sociaal Domein terecht te 

komen?  

Aan de hand van de literatuurstudie over stapeling van voorzieningen is gebleken dat het van belang 

is deze te voorkomen, omdat huishoudens die gebruik maken van veel verschillende voorzieningen 
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vaak kwetsbaarder zijn. Met het toepassen van data-analyse stellen wij een model op dat antwoord 

zal geven op de hoofdvraag, aan de hand van deze twee deelvragen:   

● Aan de hand van welke indicatoren kan er voorspelt worden dat een cliënt in meer dan één 

trajecten van het Sociaal Domein komt en waar?  

● Welke indicatoren zijn in de analyse zijn het meest bepalend voor stapeling van de specifieke 

wetsdomeinen?  

  

Met het beantwoorden van deze hoofdvraag zal er inzicht gegeven worden in de stapelingen binnen 

het Sociaal Domein, en welke indicatoren hier bepalend voor zijn. Daarnaast kan een beter inzicht in 

deze stapelingen ook een handvat bieden om huishoudens met stapelingen beter te begeleiden. 

Door het voorkomen van deze stapelingen, en in het beleid huishoudens die alsnog veel stapelingen 

hebben te begeleiden, kan de groep van kwetsbare huishoudens worden verkleind.  

3.2 Academische relevantie   

Er is al eerder dataonderzoek bij gemeenten gedaan, maar nog relatief weinig met een directe 

connectie gericht op het handelingsperspectief voor beleidsmakers. Ook is er vaak alleen onderzoek 

gedaan binnen één wet. Door meerdere wetsdomeinen binnen het Sociaal Domein te onderzoeken 

kan er een beter inzicht gegeven worden in de samenhang tussen deze wetten. Met gebruik van 

verschillende methoden kunnen er in de data naar verwachting stapelingen voor voorzieningen 

aangewezen worden. Tot slot kan er door onderzoek te doen naar meerdere jaren (2016, 2017 en 

2018), een inzicht worden gegeven in het verloop van het Sociaal Domein, en kan er bijgedragen 

worden aan toekomstig datagedreven beleid.     
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 4. Methode  
In dit hoofdstuk zal de methodiek beschreven worden die is toegepast om de hoofdvragen van dit 

onderzoek te beantwoorden.  

4.1 Clustering  

De eerste hoofdvraag — Wie zijn de cliënten in het Sociaal Domein binnen de gemeente  

Stichtse Vecht? — zal beantwoord worden doormiddel van beschrijvend data-onderzoek. Dit houdt 

in dat met behulp van visualisaties de hoeveelheid data, die voor het team beschikbaar is gesteld 

door de gemeente, overzichtelijk weergegeven wordt. De visualisaties hebben als doel de 

samenstelling van het Sociaal Domein inzichtelijk te maken en te laten zien wie de cliënt is. Deze 

visualisaties zullen de kwantitatieve aspecten van de cliënten weergeven. Voorbeelden van deze 

kwantitatieve aspecten zijn: geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, beroep, inkomen en het traject 

waarvan de betreffende persoon cliënt is. Nadat deze kwantitatieve aspecten in het Sociaal Domein 

inzichtelijk zijn gemaakt, is er gekeken of er opvallende overeenkomsten of juist verschillen tussen de 

kwantitatieve aspecten van deze cliënten te vinden zijn. Aan de hand van deze overeenkomsten is 

onderzocht of er groepen cliënten te herkennen zijn. Deze generalisatie van kwantitatieve aspecten 

in data naar verschillende ‘soorten’ cliënten is gedaan met behulp van clusteranalyse.   

De specifieke clustermethode die is gebruikt is de K-means clustering. Deze methode is een 

statistische classificatie techniek waarbij aan de hand van een kwantitatieve vergelijking van 

karakteristieken ontdekt wordt of individuen in verschillende groepen vallen (Jain 2010, p. 652). Het 

doel van de methode is de overeenkomsten binnen de groepen zo groot mogelijk maken en de 

overeenkomsten tussen de groepen zo klein mogelijk. Als het aantal karakteristieken binnen de data 

slechts in twee of drie dimensies wordt weergegeven dan is het voor de mens nog te overzien om 

verschillende clusters te herkennen. Wanneer de data uit meer dan drie dimensies bestaat zal er een 

algoritme aan te pas moeten komen om de verschillende groepen te kunnen identificeren.   

  

4.1.1 K-means clustering  

Bij het algoritme van de K-means cluster methode kan zelf bepaald worden hoeveel clusters 

geclassificeerd moeten worden. Aan de hand van dit aantal vooraf bepaalde clusters worden er een 

gelijk aantal punten toegewezen in de dataset met het doel dat de objecten met bepaalde 

karakteristieken zich rondom deze punten gaan begeven. In figuur 3 zijn de rode en gele driehoeken 

de willekeurig aangewezen punten. Het algoritme verdeelt de datapunten in groepen waarbij de 

punten zo dicht mogelijk bij de driehoeken liggen. Daarna worden de driehoeken verschoven naar de 

plek waarbij de gemiddelde afstand van de punten ten opzichte van de driehoek zo klein mogelijk 
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wordt. Dit proces herhaalt zich tot het moment dat de gemiddelde afstand van de punten in de 

groep tot de driehoek zo klein mogelijk is.   

 

 

Figuur 3. K-means clustering. Bron: youtube.com/watch?v=_aWzGGNrcic.  

  

Om de clusteranalyses uit te kunnen voeren, moest er een selectie uit de data gekozen worden 

welke op een bepaalde manier moest worden aangepast om aan het cluster algoritme te kunnen 

voeren. Dit proces van het voorbereiden van deze data is beschreven in hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.  

De output van deze analyse is een tabel waarbij op elke regel een cluster is weergegeven. In 

elke kolom van deze tabel staat een waarde welke een bepaald in de data meegegeven kwantitatief 

aspect representeert. Deze specifieke waarde laat zien in welke mate een kwantitatief aspect 

voorkomt in de cluster. De informatie uit deze tabel is vervolgens gebruikt om interpreteerbare 

profielen op te stellen van cliëntgroepen in het Sociaal Domein. Deze profielen geven de 

karakteristieken van de cliëntgroepen weer.  

Voorbeelden van deze karakteristieken zijn: geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling, beroep, inkomen 

en het traject waarvan de betreffende persoon klant is. Nadat deze profielen in het Sociaal Domein 

inzichtelijk zijn gemaakt, is er gekeken of er opvallende overeenkomsten of juist verschillen tussen 

de karakteristieken van deze cliëntgroepen te vinden zijn. De implementatie van deze 

clustermethode is te vinden in bijlage 2.   

4.2 Classificatie  

De tweede hoofdvraag— Wie hebben er een grote kans om in twee of meer trajecten binnen het 

Sociaal Domein terecht te komen? — valt binnen de categorie classificatie. Deze vraag is 

beantwoord door voor inwoners van de gemeente Stichtse Vecht, die gebruik maken van een wet 
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binnen het Sociaal Domein, te onderzoeken welke kwantitatieve aspecten doorgaans leiden tot 

overlap met meerdere wetten. Om deze kwantitatieve aspecten te identificeren is er gebruik 

gemaakt van een machine learning techniek. Hieronder zal eerst dit begrip ‘machine learning’ 

worden toegelicht. Daarna zal worden besproken welke specifieke techniek er voor dit onderzoek is 

gebruikt en hoe dit is gedaan.   

4.2.1 Machine learning  

Machine learning is een tak van kunstmatige intelligentie, waarbij gepoogd wordt computers 

bepaalde taken te laten uitvoeren, zonder dat deze taken expliciet geprogrammeerd worden. Een 

computer ‘leert’ deze taken door een groot aantal voorbeelden te zien en vervolgens aan de hand 

van deze voorbeelden een voorspelling (handeling) te doen voor een nieuwe situatie. Machine 

learning wordt toegepast, omdat een computer vanwege zijn bovenmenselijke rekencapaciteit in 

grote hoeveelheden data sneller patronen herkent. Deze patronen zijn voor mensen vaak te complex 

om te overzien.  

In dit project is er gezocht naar een model dat machine learning gebruikt om te bepalen 

welke indicatoren het zwaarst wegen als mogelijke indicator van de kans dat een persoon in 

meerdere trajecten van het Sociaal Domein terecht komt. Deze kans biedt de beleidsmakers inzicht 

in belangrijke factoren en risicogroepen waar extra aandacht aan besteed kan worden bij het maken 

van beleid.  

4.2.3 Decision tree  

De techniek die gebruikt is om dit model te maken is een decision tree classifier. Een decision tree 

(beslisboom) is een klas van algoritmen dat door middel van het stellen van vragen bepaalde 

objecten of personen kan indelen. Zo’n boom begint met een enkele vraag, wat een ‘knoop’ van de 

boom wordt genoemd. Na het evalueren van deze vraag splitst deze knoop op in nieuwe knopen 

met nieuwe vragen, totdat de bodem van de boom is bereikt. De knopen op de bodem van de boom 

worden de ‘leafs’ (bladeren) genoemd. Deze leafs zijn het ‘antwoord’ dat de decision tree geeft en 

staan voor de categorie waarin desbetreffende object of persoon is ingedeeld. Een voorbeeld van 

zo’n decision tree is in figuur 4 weergegeven.  
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Figuur 4. Voorbeeld van een decision tree. Bron: sancarlosminas.info.   

  

Om tot een decision tree te komen, die aan de hand van vragen over kwantitatieve aspecten een 

object kan categoriseren, moet het algoritme eerst informatie hebben over welke kwantitatieve 

aspecten leiden tot welke categorieën. Dit wordt gedaan door het een grote set data te voeren 

waarin op elke regel een set aan kwantitatieve eigenschappen staat beschreven met de te 

categoriseren categorie daaraan gekoppeld. In het geval van dit onderzoek is er gekozen om zo’n set 

samen te stellen voor schuldhulpverlening als exemplarisch voorbeeld van hoe dit voor andere 

domeinen specifiek of zelfs het sociaal domein als geheel gedaan zou kunnen worden. In de set voor 

schuldhulpverlening zitten alle beschikbare kwantitatieve aspecten (leeftijd, geslacht, inkomen, 

gezinssamenstelling, schuld gegevens) van mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening 

welke het algoritme als eigenschappen gebruikt om de vragen voor de knopen te maken. Het feit of 

iemand in één of meer wetten binnen het Sociaal Domein valt, geldt als de labels die het algoritme 

als antwoordcategorieën kan kiezen.  

Het samenstellen van deze dataset is beschreven in hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.  

Met deze data heeft het algoritme vragen opgesteld aan de hand waaraan inwoners worden 

geclassificeerd. De vragen voor elke knoop zijn in het algoritme bepaald met behulp van statistische 

maten die ervoor zorgen dat bij elke vraag een zo groot mogelijk gedeelte van de labels al wordt 

onderscheiden. Dit blijft het algoritme doen totdat alle mensen worden geclassificeerd met 

bijbehorende indicatoren. De decision tree die dit heeft opgeleverd is gebruikt om af te lezen welke 

kwantitatieve aspecten van personen in schuldhulpverlening doorgaands laten zien dat deze persoon 

ook nog in andere trajecten zit en dus stapeling heeft in het Sociaal Domein. Deze resultaten zijn 

beschreven in hoofdstuk 6 van dit onderzoeksrapport.  
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Er is voor de techniek van de decision tree gekozen omdat de structuur van een boom 

relatief eenvoudig uit te leggen is. Een andere belangrijke reden voor de decision tree is dat door de 

hiërarchische structuur van de boom duidelijk zichtbaar wordt welke eigenschappen het meest 

onderscheidend zijn voor het bepalen van stapelingen in het Sociaal Domein. De specifieke 

implementatie van deze methode is te vinden in bijlage 3.  

4.3 De Ethische Data Assistent (DEDA)  

Eerder is al genoemd dat bij het gebruiken van data het belangrijk is de ethische kant kritisch in de 

gaten te houden. Daarom heeft er bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel al een ethische 

toetsing plaatsgevonden. Aan de hand van De Ethische Data Assistent (DEDA) is het 

onderzoeksproject kritisch geanalyseerd, hieruit is een handelingswijze gevormd.   

DEDA is een tool ontwikkeld in samenwerking met data-analisten van de Gemeente Utrecht 

en de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht. Het is een handig hulpmiddel om ethische 

kwesties van dataprojecten in kaart te brengen. Aan de hand van de interactieve vragenlijst van 

DEDA is het onderzoek stapsgewijs doorlopen en is er kritisch gereflecteerd op de doelen van het 

onderzoek, de bevolkingsgroepen waar dit onderzoek effect op zou kunnen hebben en wat 

mogelijke gevolgen kunnen zijn van bepaalde handelingen. Vanuit de kritische vragen die gesteld zijn 

bij het onderzoek zijn een aantal ethische implicaties naar boven gekomen die hieronder beschreven 

zullen worden. Deze risico’s van het onderzoek dwingen om de werkwijze aan te passen, om zo goed 

mogelijk te handelen. In het stuk hieronder is daarom ook uitgewerkt wat de ethische implicaties van 

het onderzoek zullen betekenen voor de werkwijze van het projectteam.   

Voor een onderzoek voor een gemeente, een publieke organisatie, is het in eerste instantie 

van belang bewust te zijn van de privacygevoelige informatie waarmee gewerkt zal worden. Namelijk 

persoonlijke informatie over de inwoners van de gemeente. Hierom moet het privacy aspect ten alle 

tijden aan bod komen. Om goed om te gaan met deze data is ervoor gekozen alleen op locatie aan 

de slag te gaan met de interne data van de Stichtse Vecht. Verder is alle data versleuteld en 

gepseudonimiseerd om de privacy te waarborgen.  

   In dit project worden aan de hand van data profielen opgesteld van de mensen in het Sociaal 

Domein. Er wordt gekeken naar welke indicatoren bepalend zijn voor het terechtkomen in het 

Sociaal Domein. Beide doelen brengen risico’s met zich mee. De profielen die aan de hand van de 

data gemaakt worden kunnen generaliserend en stigmatiserend zijn. Bepaalde bevolkingsgroepen 

zullen duidelijker naar voren gebracht worden dan anderen, en dit kan discriminerend overkomen. 

Daarnaast zal de gemeente vanuit de voorspellende indicatoren voor het terechtkomen in het 

Sociaal Domein ook mensen persoonlijk kunnen benaderen over hun situatie. De data is namelijk 

gepseudonimiseerd, niet geanonimiseerd. Dit houdt in dat het de privacy van de inwoners 
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beschermd is tegenover het projectteam, maar dat de gemeente zelf de data weer terug kan leiden 

tot specifieke personen. Het benaderen van risicopersonen is bedoeld als een preventief hulpmiddel, 

maar kan ook verontwaardiging oproepen bij desbetreffende personen. De resultaten die uit de data 

komen, en de acties die de gemeente hieraan verbindt, kunnen dus een direct persoonlijk effect 

hebben op de inwoner. Om deze reden is het van belang dat er altijd kritisch gekeken wordt naar 

alle gemaakte keuzes. Elke keuze in het data-onderzoek is een verdere selectie, en heeft invloed op 

de juistheid van de profielen. Ook is het belangrijk altijd kritisch te blijven op de eigen onbewuste 

veronderstellingen die het selectieproces en dus ook de uitkomst kunnen beïnvloeden. Er zal 

gestreefd worden naar transparantie in werkwijze, en het wordt belangrijk geacht om elke gemaakte 

stap te kunnen verantwoorden, zodat kritiek opgevangen kan worden.  

  Tot slot is het onderzoek samen met gemeente Stichtse Vecht begonnen met het doel datagedreven 

beleid te kunnen maken en gerichter en effectiever hulp aan te kunnen bieden in het Sociaal Domein. 

Het is dus met een positief doel, om personen in het Sociaal Domein beter te kunnen helpen. Toch 

kunnen de resultaten die uit het onderzoek komen door andere partijen schadelijk gebruikt worden. 

Een voorbeeld hiervan is een zorgverzekeraar, die zijn klantendoelgroep zou kunnen laten bepalen 

door te kijken naar in hoeverre een persoon kans heeft in de schuldhulpverlening te komen en dus 

de gestuurde rekeningen mogelijk niet zou kunnen betalen. Hierom is er besloten samen met de 

gemeente Stichtse Vecht de resultaten van dit onderzoek intern te houden, zodat het niet voor 

andere doeleinden gebruikt kan worden dan die van de gemeente.   

Samengevat is er vanuit de DEDA besloten dat een kritische houding tegenover elke stap in 

het onderzoek en transparantie van de werkmethode van hoog belang zullen zijn. Elke gekozen stap 

zal verklaard moeten kunnen worden. Het resultaat van het onderzoek zal echter intern bij de 

gemeente Stichtse Vecht blijven, zodat de uitkomsten van geschetste profielen en de voorspellende 

tool zelf niet voor andere, en mogelijk schadelijke, doeleinden gebruikt kunnen worden.    
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5. Data  
In dit hoofdstuk wordt het proces van volgende onderdelen beschreven:   

1) Data-selectie: Hier wordt ingegaan op het proces van het verzamelen van indicatoren op 

basis van literatuurstudies en interviews met domeinexperts. In dit onderdeel zal aandacht 

gegeven worden aan de keuzes die er gemaakt zijn met betrekking op de selectie van data.  

2) Dataverzameling en bronnen: Hier wordt beschreven hoe de data is verzameld en 

opgeslagen, en met welke bronnen er gewerkt is.  

3) Datapreparatie: Dit onderdeel beschrijft het proces rond het opschonen, aggregeren en 

klaarmaken van de data voor clustering en de decision tree.   

4) Data tools: Hier wordt kort stilgestaan bij Excel, Python, R, DEDA en de dataethiek. In het 

onderdeel methode wordt dit uitgebreider toegelicht.   

5) Datavisualisatie: Hier wordt ingegaan op de gekozen visualisatie vormen.   

5.1 Data-selectie  

Tijdens het werken met data worden er veel keuzes gemaakt in de selectie die van invloed zijn op de 

uitkomst van het onderzoek. Ook voor dit onderzoek heeft er dataselectie plaatsgevonden. In dit 

onderdeel wordt toegelicht hoe de definitieve datasets zijn opgesteld aan de hand van de keuzes die 

zijn gemaakt.  

Voor het selecteren van de data is er eerst een indicatoren onderzoek gedaan naar de 

kenmerken van personen in het Sociaal Domein en naar indicatoren die mogelijk een voorspellende 

waarde hebben om hierin terecht te komen. Daarbij is gekeken naar het Sociaal Domein in zijn 

geheel, naar de afzonderlijke wetsdomeinen die in dit onderzoek centraal staan (Wmo 2015, 

Participatiewet, Jeugdwet en Wgs) en naar het gebruik van specifieke voorzieningen binnen een wet.   

Ten eerste zijn voor het indicatoren onderzoek literatuurstudies verricht, deze zijn 

opgenomen in het theoretisch kader van dit onderzoeksrapport. De indicatoren zijn vervolgens 

opgenomen in lijsten, waarna deze per wetsdomein zijn besproken met experts op elk gebied. 

Voorbeelden hiervan zijn een consulent schuldhulpverlening, een programmamanager jeugd of een 

beleidsmedewerker reïntegratie binnen de gemeente.  

Waar nodig zijn aan de hand van deze gesprekken de indicatoren gecombineerd, aangevuld en 

geschrapt om zo tot een definitieve indicatorenset te komen. De definitief vastgestelde 

indicatorenset is opgenomen in bijlage 4.   

Voor dit onderzoek zijn de auteurs van het onderzoek “Profielen van bijstand instromers in 

Eindhoven” dat door CBS, VNG en de gemeente Eindhoven is uitgevoerd, geraadpleegd (Posthumus 

et al., 2018). Posthumus et al. geven aan dat het gebruik van interne data voordelen met zich 
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meebrengt boven externe data. Één van de overwegingen om alleen interne data te gebruiken is dat 

deze relatief snel beschikbaar zijn. Een andere overweging is dat het interne leereffect kan worden 

verhoogd als de nadruk ligt op interne data. Het gaat volgens Posthumus et al. met name om het 

verhogen van de kwaliteit van de data. Door gebruik te maken van interne data zijn medewerkers in 

staat om zelf met de data te werken zonder afhankelijk te zijn van externe partners. Op die manier 

kan de kwaliteit van de interne data op termijn worden verbeterd (2018).   

Data op het gebied van onderwijs, gezondheid en veiligheid was niet direct bij de gemeente 

beschikbaar. Hieronder een paar voorbeelden van data die niet beschikbaar was vanuit de 

gemeente:  

1) Data van HALT: deze data is enkel landelijk beschikbaar op gemeenteniveau.  

Omdat het onderzoek is gericht op de inwoners van Stichtse Vecht die in het Sociaal Domein 

zitten of kans maken hierin te komen is data op persoonsniveau essentieel. Om die reden 

viel de HALT-data af.  

2) Data op het gebied van gezondheid was niet beschikbaar. Fysieke en psychische gezondheid 

bleek uit de meeste gesprekken en literatuurstudies als indicator erg relevant. Verminderde 

fysieke en mentale gezondheid kan namelijk onder andere leiden tot het verliezen van een 

baan en de verscheidene gevolgen daarvan. Helaas kon deze belangrijke indicator niet in het 

onderzoek meegenomen worden.   

3) Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP): In het BRP staan de persoonsgegevens van 

inwoners in Nederland en mensen die eerder in Nederland hebben gewoond maar het land 

hebben verlaten. Deze gegevens worden per gemeente geregistreerd. Voor dit onderzoek 

zijn in eerste instantie gegevens uit de BRP bij de gemeente Stichtse Vecht opgevraagd 

omdat hier veel relevante persoonsgegevens in terug te vinden zijn, ook over personen die 

geen cliënt zijn binnen het Sociaal Domein. Denk hierbij aan gegevens over de burgerlijke 

staat, gezinssamenstelling en de nationaliteit van een persoon. De gegevens van nietcliënten 

waren in een eerder stadium van dit onderzoek nodig om een voorspellend model te kunnen 

maken dat betrekking had op de vraag welke personen er een kans hebben om in het Sociaal 

Domein terecht te komen.  Het opvragen van de BRP-gegevens heeft om privacyredenen 

veel tijd gekost en de gegevens zijn pas in een laat stadium beschikbaar gesteld door de 

gemeente. De persoonsgegevens van cliënten binnen het Sociaal Domein waren al eerder 

beschikbaar gesteld voor dit onderzoek. Om deze reden is er besloten stapelingen van 

verschillende trajecten binnen het Sociaal Domein verder te gaan onderzoeken en dus geen 

data te gebruiken van inwoners die niet in het Sociaal Domein bekend zijn.  

4) BAG: De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is niet gebruikt omdat deze data niet op 

persoonsniveau is. Adressen zijn namelijk te herleidbaar, wat schending in privacy van de 
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burger zou inhouden. Wel is de indicator oppervlakte woonruimte meegenomen bij de Wmo 

en Participatiewet, maar wel op geaggregeerd wijkniveau.   

  

Tot slot is er in dit onderzoek alleen gebruik gemaakt van data tussen januari 2016 en 1 december 

2018. Er is data gebruikt tot en met 1 december 2018 om ervoor te zorgen dat de einddatum van 

elke dataset gelijk was. Er is expliciet niet gekozen om data vanaf 1 januari 2015 (decentralisatie 

Sociaal Domein) te selecteren voor dit onderzoek. Wegens de onoverzichtelijke administratieve 

situatie die ontstond als gevolg van de decentralisatie wordt deze data door de gemeente als 

onbetrouwbaar omschreven.   

5.2 Dataverzameling en bronnen  

Aan de hand van het indicatoren onderzoek is er data opgevraagd bij de applicatiebeheerders van 

de volgende databases binnen de gemeente Stichtse Vecht:  ● Basisregistratie Inkomen (BRI)  

Deze database bevat inkomensgegevens van de inwoners van de Gemeente Stichtse Vecht. Het 

belastbare inkomen wat opgegeven wordt bij de aangifte inkomstenbelasting wordt hier 

geregistreerd. Heeft een persoon geen aangifte gedaan dan wordt het belastbare jaarloon 

geregistreerd. Dit wordt bepaald aan de hand van de verkregen uitkeringen, het belastbare jaarloon 

en het verkregen pensioen.   

Wmo, Jeugd  

Deze database bevat informatie over de onderdelen Wmo en Jeugd binnen het Sociaal Domein. In 

de dataset uit deze applicatie staat bijvoorbeeld informatie over een specifiek product van Wmo 

of Jeugd waar een persoon gebruik van maakt en gegevens over de start en einddatum van een 

traject. 

Sociaal Wijkteam  

Deze dataset bevat specifieke informatie over personen die bekend zijn bij het Sociaal Wijkteam van 

de gemeente Stichtse Vecht. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over het gedrag van een 

persoon. 

Schuldhulpverlening  

Uit deze database komen vier datasets waarin gegevens zijn opgenomen over cliënten 

schuldhulpverlening binnen de gemeente Stichtse Vecht. Naast persoonsgegevens zijn de soort 

schulden en de hoogte van de schulden hier geregistreerd. Daarnaast is in deze datasets informatie 

geregistreerd over het inkomen, het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) ofwel het bedrag waarvan een cliënt 

maandelijks moet rondkomen, en de afloscapaciteit van een cliënt.   
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Algemene Registratie Sociaal Domein (GWS)  

Deze database bevat BRP-gegevens (Basisregistratie Personen) over alle cliënten in het Sociaal 

Domein binnen de gemeente Stichtse Vecht. In deze dataset zijn persoonsgegevens zoals geslacht, 

geboortedatum, nationaliteit, geboorteland en burgerlijke staat geregistreerd.   

Over niet alle indicatoren die vooraf zijn opgesteld aan de hand van literatuurstudies en 

gesprekken met experts was data beschikbaar. Deze waren niet beschikbaar in de databases van 

gemeente, of waren incompleet. Een overzicht van de indicatoren waarover wel data beschikbaar 

was is te vinden in bijlage 5. De bijbehorende data is vervolgens opgevraagd en gepseudonimiseerd 

zodat de privacy van de inwoners van Stichtse Vecht gewaarborgd blijft. Vervolgens zijn er 

datadefinities opgesteld en deze getoetst aan de eerder vastgestelde indicatoren.   

5.3 Data-preparatie  

Bij het prepareren van de data zijn verschillende stappen ondernomen om de data gereed te maken 

voor analyse. Veel van deze stappen zijn standaard taken en hebben weinig invloed op het 

onderzoek. Toch zijn er bij het opschonen en aggregeren van de data soms ook aanpassingen gedaan 

die hieronder verder zullen worden toegelicht.  

5.3.1 Data opschonen  

Voor elke dataset geldt dat er een aantal standaard stappen zijn genomen om deze set op te 

schonen zodat deze gereed zijn voor analyse. Ten eerste zijn bij elke dataset de gepseudonimiseerde 

BSN-nummers, die door de gemeente Stichtse Vecht zijn aangemaakt, aan de set gekoppeld. Per set 

zijn de lege of incomplete kolommen verwijderd. Een kolom is gedefinieerd als incompleet wanneer 

minder dan tien rijen in de kolom zijn ingevuld. Daarnaast zijn ook rijen zonder BSN verwijderd, 

omdat deze niet terug te brengen zijn op persoonsniveau. Verder zijn er kolommen uit de datasets 

verwijderd wanneer de datadefinitie na meerdere gesprekken met applicatiebeheerders en 

domeinexperts niet te achterhalen was en de betekenis ook niet uit de data achterhaald kon 

worden. Daarnaast waren er kolommen met een beschrijving van een categorie, met een 

bijbehorend categorie nummer of indicatie in de volgende kolom. Alleen de kolommen met 

categorische nummers of indicaties zijn behouden, en in elk Excel bestand is een nieuw tabblad met 

een legenda gemaakt voor het begrijpen van de categorieën. Verder is er bij startdata de duur in 

dagen berekend in de kolom daarnaast.  

Bij lege cellen is er een peildatum van 1 december 2018 gebruikt. De data na 1 december 2018 is uit 

de verschillende sets verwijderd, zodat elke set dezelfde einddatum bevatte.  

Tot slot is bij elke dataset per kolom in de naam toegevoegd of dit een CAT (categorie), NUM 

(numerieke inhoud) of ID (indicatie) is.   
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5.3.2 Data-preparatie voor clusteranalyse en decision tree  

Om meerdere voorkomens van een persoon in de datasets terug te brengen tot een enkele regel zijn 

er aggregatiefuncties geschreven welke bepalen hoe verschillende waarden voor een bepaalde 

variabele een enkele waarde moest worden. Dit houdt in dat voor verschillende afwijkende 

registraties van een maandinkomen bijvoorbeeld het gemiddelde maandinkomen berekend is of dat 

voor verschillende afwijkende startdata van een bepaald product de eerste gekozen is. Met behulp 

van een in Python zelfgeschreven script zijn deze aggregatiefuncties op de verschillende bestanden 

toegepast en zijn de resulterende bestanden vervolgens tot één enkele dataset gemaakt, te zien in 

bijlage 6.   

In verschillende datasets kwamen ook kolommen voor die niet relevant leken voor het 

algoritme, zoals kolommen waarin elke persoon dezelfde waarde had. Omdat deze kolommen als 

eigenschap van een persoon geen onderscheidende waarde hebben, zijn ze uit de dataset 

verwijderd. Hetzelfde geldt voor kolommen die niet of nauwelijks waren ingevuld. Na deze 

preparatie stappen was de data gereed voor de decision tree.   

Voor de clusteranalyse zijn alleen de meest relevante variabelen opgenomen die 

overeenkomen met de vooraf vastgestelde indicatoren. Deze selectie is te zien in bijlage 7. Voordat 

deze variabelen in een gezamenlijke dataset geanalyseerd kunnen worden moeten deze geschaald 

en genormaliseerd worden. Dit houdt in dat categorische data moet worden omgezet in numerieke 

waarden, ofwel in cijfers. Dit houdt in dat de waarden van de variabelen die gebruikt zijn voor de 

clusteranalyse allemaal zijn geschaald naar getallen tussen 0 en 1. Per kolom is bepaald of de 

waarden in de kolom logaritmisch of lineair moesten worden geschaald. Verder zijn de lege cellen 

ingevuld omdat bij clusteranalyse er geen cellen zonder data verwerkt kunnen worden. Er is voor 

gekozen deze cellen met onbekende waarden wel te gebruiken. De onbekende waarden zijn 

ingevuld met de mediaan, zodat deze waarden het minste invloed zouden hebben op de uitkomst.  

5.4 Tools (Excel, Python, R)   

Voor zowel de preparatie als de analyse van de data zijn verschillende tools gebruikt.  

Deze tools zullen hieronder worden toegelicht.  

5.4.1 Excel  

Voor het bekijken en beoordelen van data in dit onderzoek is Excel gebruikt omdat de data 

aangeleverd was is csv-bestanden. Daarnaast is de data voor de clusteranalyse geprepareerd in 

Excel.   
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5.4.2 Python  

De data voor de decision tree is geprepareerd in Python. In dit onderzoek zijn er grote hoeveelheden 

data in complexe datasets geprepareerd en in Excel is dit een complex proces. In Python bestaat er 

de mogelijkheid automatisch over elke kolom te itereren en aan te geven welke betreffende 

aggregatiefunctie moeten worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen de resulterende bestanden in 

Python worden samengevoegd met enkele regels code in plaats van arbeidsintensief ‘knippen en 

plakken’ in bijvoorbeeld Excel. De clusteranalyse is uitgevoerd met het K-means algoritme welke in 

Python is geïmplementeerd.  

5.4.3 R   

De specifieke implementatie van het decision tree algoritme heeft in Python niet de juiste 

functionaliteiten. De specifieke decision tree implementatie in Python kan enkel met numerieke data 

omgaan terwijl de data voor dit onderzoek een groot aantal categorische variabelen bevat die 

belangrijk waren om mee te nemen in de analyse. Om deze reden is er voor een specifieke decision 

tree implementatie gekozen in de programmeertaal R. Deze kan wel omgaan met categorische 

variabelen, en beschikt daarmee wel over de gewenste functionaliteiten.   

5.5 Datavisualisatie  

Na het uitvoeren van de analyse in R en Python is het volgens Fekete waardevol om de gevonden 

informatie en inzichten te visualiseren. Hiermee kunnen de inzichten snel en eenvoudig worden 

gedeeld, omdat het gebruik maakt van de menselijke waarneming als een filter (2008). Voor de 

uitkomsten en verkregen inzichten op hoofdvraag 1 is er gekozen voor een visualisatie in de vorm 

van profielen. Deze infographics per profiel geven de beleidsmedewerkers een inzicht in de 

verschillende clusters binnen één wetsdomein en binnen het Sociaal Domein.   

Hoofdvraag 2 is weergegeven in de vorm van een decision tree vanuit een package (Rattle) in 

R. Deze visualisatie van een decision tree geeft inzicht in welke indicatoren belangrijk zijn voor 

stapelingen binnen het Sociaal Domein.  
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6. Onderzoeksresultaten  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Deze resultaten 

vormen de basis van de conclusies die in hoofdstuk 7 behandeld zullen worden.  

6.1 Profielen  

In hoofdvraag 1 stond centraal om in kaart te brengen wie de cliënten binnen het Sociaal Domein 

van de gemeente Stichtse Vecht zijn. Voor elk wet domein zijn vijf clusters gemaakt met behulp van 

K-means clustering. De meest opvallende clusters die handelingsperspectief kunnen bieden worden 

besproken. Hiervoor zijn per wet domein twee profielen geselecteerd.  

6.1.1 Sociaal Domein   

----------------------------------------------------------- Leeg --------------------------------------------------------- 
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6.1.2 Wmo  

Profiel 1  

 

  

  

 
  

  
Figuur 7. Profiel 1, Wmo.  

  

Profiel 2  

  

  

  

 
    
Figuur 8. Profiel 2, Wmo.  

  

Binnen de Wmo is enerzijds een vrouwelijke alleenstaande groep te zien met een hoge leeftijd die 

niet voorkomt in andere wetsdomeinen. De andere groep is van middelbare leeftijd en komt juist 

wel in andere wetsdomeinen voor.   
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6.1.3 Participatiewet  

----------------------------------------------------------- Leeg --------------------------------------------------------- 

6.1.4 Jeugdwet  

----------------------------------------------------------- Leeg --------------------------------------------------------- 

6.1.5 Schuldhulpverlening  

----------------------------------------------------------- Leeg --------------------------------------------------------- 

 

6.2 Indicatoren voor stapelingen van schuldhulpverlening  

 

Figuur 15. Resultaten decision tree voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  

  

Aan de hand van een decision tree is onderzocht welke indicatoren bepalend zijn voor personen die 

alleen in de schuldhulpverlening zitten en voor personen die zowel in de schuldhulpverlening als een 

ander wetsdomein zitten. In figuur 15 is de uitwerking te zien van een voorbeeld voor 

schuldhulpverlening. De 0 in het figuur representeert de groep die alleen in de schuldhulpverlening 

zit en de 1 representeert de groep die zowel in de schuldhulpverlening als een ander wetsdomein zit. 

Het percentage geeft het aantal personen in verhouding tot het totaal weer. De kansverdeling geeft 

de kans aan dat iemand in groep 0 (links) of dat iemand in groep 1 (rechts) zit.   
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De dataset, bestaande uit meer dan honderd indicatoren, is aan de hand van de meest 

bepalende indicatoren opgesplitst om personen zo snel en zuiver mogelijk in te kunnen delen. De 

geselecteerde indicatoren voor deze decision tree zijn terug te vinden in bijlage 8. De indicatoren die 

in figuur 15 worden weergegeven zijn dan ook het meest bepalend voor deze indeling. De ‘leafs’, de 

onderste vertakkingen in het model, tonen de verschillende groepen. De voorwaarde voor deze 

groepen is dat er minstens 25 personen in moeten zitten. Als de verschillende leafs worden 

geanalyseerd die als ‘1’ gecategoriseerd worden kunnen de belangrijke indicatoren uitgelicht worden 

die bepalend zijn om in meerdere domeinen terecht te komen. Voor het overzicht zullen de 

verschillende groepen van rechts naar links worden toegelicht.   

  De eerste groep zijn personen die een WWB (Wet werk en bijstand) uitkering ontvangen. 

Onder deze wet vallen de bijstandsuitkeringen die vanuit de Participatiewet worden verstrekt. 

Hierdoor kan aangenomen worden dat deze groep zowel in de schuldhulpverlening als de 

Participatiewet zit. De groepen twee tot en met vier zijn personen waarvan de burgerlijke staat 

onbekend is of de personen zijn ongehuwd, gescheiden, weduwe of weduwnaar. Zij ontvangen wel 

zorgtoeslag maar geen WWBuitkering. Groep twee onderscheid zich doordat zij wel een correctie 

hebben van overige kosten op het vrij te laten bedrag (VTLB). Groep drie onderscheidt zich doordat 

zij langer dan 71 dagen in de schuldhulpverlening zitten en een aangemeld schuldbedrag hebben van 

1.664 euro of lager. Bij groep vier maakt de duur van het huwelijk uit en het aangemelde 

schuldbedrag is hoger dan 1.664 euro.   

Groep vijf zijn achtergebleven partners van boven de 38 jaar. Waarbij de duur van het 

huwelijk uitmaakt, het aangemelde bedrag hoger is dan 1.664 euro, geen overige correctie hebben 

op het VTLB, wel een zorgtoeslag ontvangen maar geen WWB-uitkering ontvangen. Groep 6 zijn 

personen waarbij een keer een deurwaarder is aan huis is gekomen, gehuwd zijn of een partner 

hebben, wel zorgtoeslag ontvangen maar geen WWB-uitkering. Groep 7 zijn personen die geen 

zorgtoeslag en WWB-uitkering ontvangen en binnen de afgelopen 825 dagen zijn aangemeld bij de 

schuldhulpverlening.   

Slechts bij enkele leafs kan er met grote zekerheid gesteld worden dat de personen in de 

groep ook echt als 0 of 1 gecategoriseerd kunnen worden gezien de kansverdelingen. Een kritische 

houding ten opzichte van de resultaten is daarom nodig.   
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7. Conclusie en 

handelingsperspectief  
In dit hoofdstuk worden de conclusies van dit onderzoek beschreven en worden bijbehorende 

handelingsperspectieven benoemd.   

  

De eerste hoofdvraag van dit onderzoek was: Wie zijn de cliënten in het Sociaal Domein binnen de 

gemeente Stichtse Vecht? Om hier een integraal beeld van te krijgen zijn er zoals in de resultaten 

beschreven staat profielen gemaakt. Deze profielen laten zien dat er groepen ontstaan die andere 

hulp van de gemeente vragen.  

----------------------------------------------------------- Leeg --------------------------------------------------------- 

In de Wmo is een duidelijk profiel te zien met stapelingen. Zoals in het theoretisch kader staat 

beschreven, hebben schulden of geldproblemen een relatie met de gezondheid van een persoon. 

Iemand komt in geldproblemen door gezondheidsproblemen of krijgt gezondheidsklachten door 

schulden. Dit profiel vraagt ook om een integrale aanpak waarin de verschillende wetsdomeinen met 

elkaar samen zullen moeten werken om hulp te bieden aan personen die te maken hebben met 

dergelijke complexe problematieken.  

Door deze profielen te valideren bij medewerkers binnen de gemeente zou er gerichter 

gehandeld kunnen worden met meer kennis over de cliënten binnen het Sociaal Domein. Deze 

voorbeelden van profielen laten ook zien dat het beleid dat gemaakt wordt verder onderbouwd kan 

worden met kennis uit data. Dit zou moeten leiden tot efficiëntere hulp waarbij meer aandacht is 

voor het individu, benaderd vanuit profielen. Hiermee draagt dit onderzoek bij aan de wens van de 

gemeente Stichtse Vecht om kennis uit data toe te voegen aan het beleidsproces.  

  

De tweede hoofdvraag van dit onderzoek was: Wie hebben er een grote kans om in twee of meer 

trajecten binnen het Sociaal Domein terecht te komen? Zoals in de resultaten beschreven staat, zijn 

er indicatoren te zien die bepalend zijn voor stapelingen in de schuldhulpverlening. Zo laat dit 

onderzoek zien dat het ontvangen van een bijstandsuitkering een belangrijke indicator is voor 

stapeling binnen de schuldhulpverlening en de Participatiewet. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat 

het ontvangen van zorgtoeslag ook een opvallende indicator voor stapeling is. Deze resultaten 

vormen een exemplarisch voorbeeld en laten zien hoe de gemeente in de toekomst de stapelingen 

binnen het Sociaal Domein verder zou kunnen onderzoeken. Met de datasets van de andere 

wetsdomeinen kan er door gebruik te maken van dezelfde methode, onderzoek gedaan worden naar 
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indicatoren die bepalend zijn voor stapeling binnen deze wetsdomeinen. De set indicatoren kan door 

consulenten en  

beleidsmedewerkers gebruikt worden om preventief te gaan handelen. De gemeente kan 

bijvoorbeeld preventief hulp bieden aan een cliënt die kenmerken vertoond die een bepalende 

indicator zijn voor stapeling. Met deze preventieve hulp zou de gemeente mogelijk deze stapelingen 

kunnen voorkomen.   

Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de gemeente Stichtse Vecht de kenmerken van de 

cliënten in het Sociaal Domein aan de hand van de data die beschikbaar over deze personen verder 

onderzoeken. In het hoofdstuk 8 volgt een discussie en worden er aanbevelingen gedaan die kunnen 

worden meegenomen in vervolgonderzoek.    
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8. Discussie & Aanbevelingen  
Vanuit dit onderzoek kunnen er aanbevelingen gedaan worden om datagedreven werken binnen de 

gemeente Stichtse Vecht verder te professionaliseren. Dit advies bestaat uit vier onderdelen: 

werkwijze en aanpak, technische mogelijkheden, bestuurlijk en organisatorisch en ethische 

aspecten.   

8.1 Werkwijze en aanpak   

Om de werkwijze van data gedreven werken te professionaliseren is vastlegging van data essentieel. 

Dit vraagt een verandering van werkwijze binnen de organisatie. Het invoeren van data moet 

eenduidig en continu worden vormgegeven. Het is van belang dat de data vervolgens bruikbaar is 

voor bijvoorbeeld verder onderzoek. Dit vergt discipline, kennis en draagvlak van de medewerkers 

en heeft het gevaar door te slaan wat kan leiden tot bureaucratie. Uiteraard is de gemeente Stichtse 

Vecht al heel voortvarend bezig. Door het maken van goede afspraken rond datamanagement kan 

de professionalisering worden versterkt.   

Om de data een betere weerspiegeling van de werkelijkheid te laten zijn, is er meer en 

veelzijdigere data nodig. Externe instanties kunnen hier een sleutelrol in spelen. Bijvoorbeeld semi-

overheidsorganisaties zoals gezondheidsinstanties, politie, justitie en woningcorporaties. Maar ook 

bedrijven: banken, verzekeringsmaatschappijen, voedselbanken, telecomaanbieders en 

supermarktketens. Daarom adviseren wij samenwerking met deze partijen te verkennen, en indien 

het meerwaarde heeft, hier vorm en inhoud aan te geven.   

Een ander discussiepunt in dit onderzoek is het schalen en waarde toekennen aan 

indicatoren en variabelen. Er zou in vervolgonderzoek meer aandacht besteed kunnen worden aan 

de weging van bepaalde indicatoren, en zo zou er mogelijk anders geschaald kunnen worden in de 

voorbereiding op de clusteranalyse. Er zijn bijvoorbeeld Wmotrajecten die door experts als ‘zwaar’ 

worden gekarakteriseerd. Verder onderzoek zouden mogelijke maatschappelijke risico’s hiervan in 

kaart kunnen brengen. In de wetenschappelijke literatuur bestaat hierover weinig overeenstemming. 

Een gesprek met bijvoorbeeld het Sociaal Wijkteam (SWT) van de gemeente zou hier een bijdrage 

aan kunnen leveren.    

De profielen die zijn opgesteld in dit onderzoek zouden verbeterd kunnen worden door de 

uitkomsten gedetailleerder te analyseren en te definiëren. Bijvoorbeeld de vraag wat nu exact wordt 

verstaan onder een ‘hoge uitkering’. Wegens beperkte tijd is de analyse op geaggregeerd niveau 

uitgevoerd waardoor er nu nog ruimte is voor extra verdieping. Daarnaast zouden de resultaten in 

dit onderzoek verder gevalideerd en verrijkt kunnen worden met kwalitatief onderzoek omdat de 

werkelijkheid vaak complexer is dan de data laat zien. Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief 
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onderzoek zou de analyses kunnen verdiepen. Op basis hiervan zouden de profielen uit dit 

onderzoek verder aangevuld kunnen worden. Een voorbeeld van kwalitatief onderzoek is een 

generatief gebruikersonderzoek, een term afkomstig uit de ontwerpwereld. Deze kwalitatieve vorm 

van onderzoek heeft als doel om latente en impliciete kennis te vergaren over de gebruikers en de 

context waarin zij leven om zo een beeld te krijgen van de vaak complexe werkelijkheid (Sanders & 

Stapper, 2012). De gebruikers vormen in het geval van dit onderzoek de cliënten in het Sociaal 

Domein. In ontwerpprocessen wordt vaak gebruik gemaakt van personas, ofwel fictieve profielen die 

een groep personen representeren waarvoor ontworpen wordt (Stickdorn & Schneider,  

2011). Deze personas worden vaak gemaakt aan de hand van dit soort gebruikersonderzoeken. Met 

behulp van dergelijk onderzoek kunnen de genoemde profielen verder gevalideerd en verrijkt 

worden.   

Een ander aspect waar we aandacht voor willen vragen is de dimensie tijd. Dit onderzoek 

heeft zich nu gericht op de periode 2016 t/m 2018. Er verandert echter veel over tijd. Zo is 

bijvoorbeeld de wetgeving rondom de Wmo en de Eigen Bijdrage veranderd. Onder Rutte III is de 

eigen bijdrage per 1 januari 2019 gestandaardiseerd op 17,50 euro per vier weken, ongeacht 

inkomen en draagkracht. Voor deze periode was dit op een andere manier geregeld. Een verhoging 

of verlaging van de eigen bijdrage heeft gevolgen voor het gebruik. Een beleidsonderzoek van het 

Centraal Planbureau (CPB) dat eerder onderzoek deed naar een verhoging van de eigen bijdrage 

kwam tot de conclusie dat een aanpassing van deze bijdrage gevolgen heeft voor het gebruik van 

regelingen binnen de Wmo (Non, 2017). Dit is slechts een voorbeeld waaruit blijkt dat een constante 

update van het dataonderzoek essentieel is. Een uitkomst in 2019 kan als gevolg van een 

veranderende context afwijken van de uitkomsten in 2018. Het is om die reden van belang om in het 

vervolgonderzoek rekening te houden met contextuele veranderingen die hebben plaatsgevonden.   

Tot slot zien wij kansen in de verbreding van dit onderzoek. Zoals de initiële keuze om alle 

inwoners van de gemeente mee te nemen om een gerichte voorspelling te doen. Nu kon er alleen 

worden voorspeld binnen het Sociaal Domein, specifiek op schuldhulpverlening. Voor hoofdvraag 

twee adviseren we ook de andere wetsdomeinen te onderzoeken. Hiermee kan er op het gebied van 

preventie vooruitgang worden geboekt. Daarnaast kan dit onderzoek verder verbreed worden naar 

andere domeinen binnen de gemeente zoals Veiligheid en Ruimte. Volgens Evelien Tonkens blijkt uit 

de praktijk dat deze domeinen niet zo gescheiden zijn zoals gemeenten dit vaak organisatorisch 

hebben vormgegeven (2014). Dataonderzoek kan bijdragen in het beslechten van barrières tussen 

domeinen waardoor er uiteindelijk beter inzicht kan worden gegeven in de werkelijkheid.   
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8.2 Technische mogelijkheden  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende algoritmen om data-analyses mee uit te 

voeren. Omwille van de tijd zijn we erg selectief geweest in welke functionaliteiten van deze 

algoritmes werden gebruikt en welke niet. Hierdoor hebben we specifieke, maar exemplarische 

resultaten verkregen. De mogelijkheden van deze algoritmen zijn echter erg groot. Door met 

verschillende instellingen en parameters te experimenteren, kan de data op meerdere manieren 

bekeken en onderzocht worden, waardoor mogelijk meer waardevolle kennis aan de data 

onttrokken kan worden. Een voorbeeld is de decision tree die op dit moment enkel kijkt naar het al 

dan niet aanwezig zijn van stapelingen vanuit inwoners die al in de schuldhulpverlening zitten. Er zou 

ook gekeken kunnen worden naar de exacte hoeveelheid stapelingen of welke stapelingen dit dan 

precies zijn. Daarnaast kan op meerdere niveaus met een decision tree naar data gekeken worden. 

Door bepaalde parameters aan te passen wordt de resulterende decision tree uit het algoritme 

algemener of juist specifieker. Van deze mogelijkheden worden voorbeelden gegeven in bijlage 9.  

Uit literatuuronderzoek voorafgaand aan dit data-onderzoek bleek dat er manieren zijn om 

decision tree modellen meer generaliserend te laten zijn, waardoor deze een betere afspiegeling 

zouden zijn van de werkelijkheid (Dietterich, 2000). Ook bleken er manieren om de validiteit van een 

resulterende decision tree te testen (Galathya et al., 2012). Deze validiteit zou een indicatie kunnen 

zijn van de generaliserende mate van de decision tree en daarmee weergeven hoeveel de decision 

tree nu in werkelijkheid zegt over de realiteit achter de gebruikte data. Hoewel deze technieken in 

dit onderzoek onderzocht zijn, zijn deze omwille van de tijd niet toegepast. Door deze technieken 

wel toe te passen kan dit resulteren in een decision tree of algemener model waarin de realiteit 

beter wordt afgebeeld, waarvan de validiteit van deze afbeelding ook nog eens kan worden 

ondersteund met wiskundige maten. Een voorbeeld van het gebruik van deze technieken is gegeven 

in de eerste versie van het decision tree script in Python, weergegeven in bijlage 10. We adviseren 

deze technische mogelijkheden mee te nemen in de vervolgstappen van dit onderzoek.   

8.3 Bestuurlijk en organisatorisch  

Voor datagedreven beleid en onderzoek is politiek bestuurlijke verankering nodig. De resultaten 

hebben invloed op het beleid en dit heeft invloed en impact op inwoners van de gemeente. Dit 

brengt gevoeligheden mee op het gebied van privacy en vanwege de democratische beginselen van 

de rechtsstaat. Wet- en regelgeving is van belang ook al gaat de techniek vaak sneller dan de wet- en 

regelgeving kan bijhouden. Er moet gezorgd worden voor een match tussen de wet- en regelgeving 

en datagedreven werken. Leenes stelt dat transparantie noodzakelijk is ter bescherming van de 

burger. In een democratische rechtsstaat mag effectiviteit niet altijd een reden zijn om de vereiste 

transparantie en verantwoording te laten vervallen (Leenes 2016). De overheid moet altijd aan 
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burgers uit kunnen leggen waarop de voorspellingen en beslissingen, die voortkomen uit big data 

onderzoeken, gebaseerd zijn (Leenes 2013). Dit geldt niet alleen voor big data onderzoeken maar 

ook over de informatie die als Open Data beschikbaar wordt gesteld. Zo heeft de gemeente Stichtse 

Vecht veel data beschikbaar gesteld op het open data platform (stichtsevecht.dataplatform.nl). Uit 

gesprekken met experts is gebleken dat er geen goed zicht is op welke data beschikbaar gesteld 

wordt als open data. Er lijkt weinig controle en governance te zijn op kwaliteit en inhoud. De 

aanbeveling is om controle en governance op kwaliteit en inhoud een integraal onderdeel te laten 

zijn van de open data. In het verlengde hiervan lijkt het wenselijk om de gemaakte keuzes expliciet 

te maken en ook te communiceren naar de inwoners van Stichtse Vecht.  

8.4 Ethische aspecten  

Naast de transparantie naar de burger, bevelen we de gemeente aan na te denken over het concept 

‘informed consent,’ ofwel het informeren van de inwoners dat hun gegevens gebruikt worden in een 

onderzoek. Verschillende onderzoekers pleiten hiervoor in dataonderzoek omdat het de autonomie 

van een individu respecteert en dit een fundamentele ethische waarde is (Gleibs, 2014; Metcalf & 

Crawford, 2016). Volgens Drew (2018) is het dan ook van groot belang het doel en publiek nut van 

het onderzoek te benoemen. Zo kan weerstand van inwoners voorkomen worden. Daarnaast 

adviseren we goed na te denken en te beargumenteren wanneer profielen gebruikt mogen worden 

of naar buiten mogen worden gebracht. De mogelijke consequenties moeten dan opwegen tegen 

het doel van het onderzoek. Profielen kunnen namelijk subjectiviteit, vooroordelen en 

onderdrukking als gevolg hebben (O’Neil, 2016).   
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9. Proces reflectie  
Tijdens dit project is er steeds op locatie gewerkt bij de gemeente Stichtse Vecht.  Twee data-

analisten binnen de gemeente hebben het team fulltime begeleid en stonden paraat voor onze 

vragen. Volgens de SCRUM-werkwijze zijn vervolgens de taken per sprint vormgegeven. Bij iedere 

sprint zijn de taken verdeeld waarbij de gemeente Stichtse Vecht naast ondersteunende taken ook 

inhoudelijk en procesmatige ondersteuning heeft gegeven. De projectgroep bestond uit 9 

studenten, 2 vaste begeleiders vanuit de gemeente en 4 medewerkers die op afroep inzetbaar 

waren. Daarnaast was er vanuit de gemeente een SCRUM-master beschikbaar die het proces 

begeleidde. Het doel van dit project was om Agile te werken. Agile is een  

projectmanagementmethode die zich baseert op het iteratief en stapsgewijs leveren van 

(tussentijdse) resultaten gedurende het project. Het project is vooral via Waterfall methode 

vormgegeven. Dit betekent dat we de stappen in het proces na elkaar en soms overlappend hebben 

uitgevoerd en om zo tot het resultaat te komen. Het voordeel hiervan was dat het leervermogen 

werd gestimuleerd omdat iedereen betrokken was bij de tussentijdse resultaten. Het nadeel hiervan 

was dat er relatief veel tijd is gestoken in onderlinge afstemming. Het werk is tijdens het project vaak 

opgesplitst onder groepjes van twee of drie personen. Om te voorkomen dat kennis en kunde bij één 

persoon ligt, hebben we altijd met twee of meer personen een taak opgepakt. Om voor iedereen het 

overzicht te behouden is er aan het begin van elke gezamenlijke meeting  

(maandagmiddag en woensdagochtend) een stand-up gehouden waarin werd verteld wat er gedaan 

was, wat we gingen doen en waar we mogelijk tegenaan liepen. Er is een Trello-bord gemaakt om 

hierop de planning bij te houden.  
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Figuur 16. Het Proces.  
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Na kritische reflectie op het doorlopen proces (figuur 16), zouden we een volgende keer meer uren 

inzetten op het analyseren van de resultaten van het onderzoek. Daarmee zouden we minder tijd 

besteden aan het onderzoek doen naar en formuleren van indicatoren. We hebben geleerd dat het 

opschonen en de preparatie van de data meer tijd heeft gekost dan we in eerste instantie hadden 

gedacht. Om dit een volgend project te voorkomen hebben we geleerd dat Agile werken helpt om 

het proces iteratief te doorlopen waardoor sneller duidelijk wordt hoeveel tijd een stap, zoals data 

opschoning en preparatie, kost.   
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Bijlage 1 — Factsheet Sociaal Domein  
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Bijlage 2 — Cluster analyse WMO  
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Bijlage 3 - Decision tree Shv  
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Bijlage 4 - Definitief vastgestelde indicatoren  
  

Wmo  Participatiewet  Jeugdwet  Schuldhulpverlening  

Armoede  
Algemene fysieke 

gezondheid  Aanraking met politie  Aanraking met politie  

Bekend bij Jeugdwet  
Algemene mentale 

gezondheid  Adolescente strafrecht  Afloop alimentatie  

Burgerlijke staat  Arbeidsbeperking  Adres  Afloop van kinderbijslag  

Diploma ontvangen  Baanstatus  Angsstoornissen  Afloop van WW uitkering  

Eenzaamheid  Bijstandsuitkering  Armoede  Alleenstaande ouder  

Geboortedatum  Burgerlijke staat  Complexe echtscheiding  Arbeidsongeschikt  

Detentie  drugsverslavingen  
Dagbesteding / hebben van een 

bijbaan  Betalingen storneren  

Gehuwd  

Dubbele  

nationaliteit  Deelname aan sport en cultuur  Betalingsachterstanden  

Gescheiden  Duur contract  Drank en drugs  BKR / CKI registrstie  

Geslacht  Eerdere uitkeringen  Eenoudergezin  Burgerlijke staat  



 

  57 

Gewerkte dagen  
Gebruik van 

jeugdvoorziening  Geslacht  Dichte gordijnen  

Heeft partner  

Gebruik van 

schuldhulpverlenin g  

Gewichtsproblemen  Migratie Achtergrond  

 

Herkomst  
Gebruik van WMO 

voorziening  Groot gezin (samenstelling gezin)  Fysieke gezondheidsklachten  

Huishoudelijk geweld  Gezinssituatie  Herkomst ouders  Geslacht  

Huishoudinkomen  Gokverslavingen  In aanraking met HALT  Gezinssamenstelling  

Indicatie WSW  Huishouden  

Ingrijpende gebeurtenissen  

(overlijden van familielid)  Hoge uitgaven  

Ingeschreven UWV  Inkomen  JBR (veilig thuis)  Hoge schulden  

Inkomen  Land van herkomst  Jeugdreclassatie  Huis verkopen met restschuld  

Instroom BRP vanuit 

instelling  Leeftijd  Laag geboortegewicht  Huurachterstand  

Instroom in BRP  Opleiding ouders  Laag opleidingsniveau van ouders  Inkomen  

Kind geboren  Opleidingsniveau  
Langdurige ziekte, aandoening of 

handicap  Lange bijstandsuitkering  

Laatste zorgbezoek  School/studie  
Langdurige ziekte, aandoening of 

handicap van ouders  Leeftijd  
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Levensloopbestendig wonen  Strafblad  Leeftijd  Nationaliteit  

Lichamelijke beperking  

Toenemend  

ziekteverzuim  
Niet hebben van een startkwalificatie 

(diploma)  
Niet reageren op gemeentelijke post 

/ telefoon / email  

Lichamelijke ziekte  uitkeringen  Sociaal economisch zwakke kern  Onvoldoende financiële kennis  

Mantelzorg  Verhuizing  Speciaal onderwijs  Onvrijwillig baanverlies  

 

Medicijngebruik  
Verwachte studie 

afronding  Tienermoeder  Opleidingsniveau  

Multimorbiditeit  Statushouder  Uitkering  Opleidingsniveau ouders  

Netto vermogen  Wajong-uitkering  Verhuisbeweging ouders  Ouders met schulden  

Overige schuld  WAO-uitkering  Verslavingsproblematiek in gezin  Overlijden  

Plaats in huishouden  WAZ-uitkering  Verstandelijk vermogen  Pensionering  

Postcodegebied  WIA-uitkering  Vroeggeboorte  Psychologische klachten  

Psychiatrische problemen  Woonkern  Vroegtijdig schoolverlaters  Registratie bij CJIB  

Psychogeriatische problemen  Woonplaats  Werkloosheid ouders  Registratie bij Leef  
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Psychosociale problemen  
Woonsituatie 

koop/huur  

  

Registratie Leger des Heils  

Sociaal economische status  Postcode  Scheiding  

Sociaal economische status 

partner  WW-uitkering  Slecht gebit  

Soort baan  AO-uitkering  Sociaal isolement  

Soort contract  Detentie  Stress  

Bekend bij 

schuldhulpverlening  Verlies Familielid  Taalproblemen  

 

Bekend bij  

Participatiewet  Mantelzorg  

 

Terugbetalen toeslagen (zonder 

recht)  

Verenigingsleven  Rijbewijs  
Thuiswonend en geen kostgeld 

kunnen betalen  

Verhuisd  Werkervaring  Verslaving  

Verlies Familielid  

Beheersing  

Nederlandse taal  
Vrijstelling van de gemeente 

belasting  

Verslaving  Inrichting  
Vroegtijdig schoolverlaten + niet bij 

ouders wonen  

Verstandelijke beperking    Volle brievenbus  



 

 60  

Verweduwd  Werkloos  

Voortijdig schoolverlater  Wijk  

Woningeigenaar  Woonplaats  

Woningoppervlakte  

  

Woningtype, begane grond of 

bovenwoning  

Woningtype, jaar van bouw  

Woonplaats  

Zelfstandig wonend, 

alleenwonend  

Ziekenhuisopnames  

   

Zintuigelijke handicap  

Zorg met verblijf  

Aanraking met politie  
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Aanwezigheid strafblad  
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Bijlage 5 - Beschikbare indicatoren  
  

Wmo  Participatiewet  Jeugdwet  Schuldhulpverlening  

Burgerlijke staat  Inrichting  Geslacht  Afloop alimentatie  

Geboortedatum  

Woonsituatie 

koop/huur  

Herkomst ouders  Afloop van kinderbijslag  

Gehuwd  

Huishouden/woonsi 

tuatie  
Jeugdreclassatie  Afloop van WW uitkering  

Gescheiden  Soort uitkeringen  Laag opleidingsniveau van ouders  Alleenstaande ouder  

Geslacht  

Inkomen uit 

uitkeringen  

Leeftijd  Arbeidsongeschikt  

Bekend bij  

Schuldhulpverlening  
Land van herkomst  

  

Burgerlijke staat  

Verweduwd  Duur activiteit  Migratie achtergrond  

Woonplaats  Rijbewijs  Geslacht  

  

Beheersing  

Nederlandse taal  
Gezinssamenstelling  

Verlies Familielid  Hoogte schulden  

Vermogen  Inkomen  

Scheiding/verlies 

partner  

Lange bijstandsuitkering  

  

Leeftijd  

Nationaliteit  

Ouders met schulden  

Overlijden  

Pensionering  
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Scheiding  

Werkloos  

Wijk  

Woonplaats  
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Bijlage 6 - Aggregaties  
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Bijlage 7 - Selectie indicatoren cluster analyse  
  

WMO  Participatiewet  Jeugdwet  

Schuldhulp 

verlening  

Leeftijd  Hoogte uitkering  Aantal producten  

Hoogte 

schulden  

Productduur  Opleidingsniveau  Leeftijd  Leeftijd  

Overlap productduur  Re-integratie  Productduur  

Burgerlijke 

staat  

Burgerlijke staat  Alleenstaande ouder  Geslacht  Geslacht  

jeugd  Oorzaak bijstand  Bekend bij sociaalwijkteam  

Soort schulden  

Participatiewet  Inrichting  Gezinssamenstelling  Inkomen  

SHV  Duur traject  Herkomst  

Afloscapacitei 

t  

Woonoppervlak  SHV traject  Betrokkene in WMO  

Duur van een 

traject  

Aantal producten  Leeftijd  Betrokkene in SHV  Werkloos  

Bekend bij sociaalwijkteam  Burgerlijke staat  Betrokkene in Participatiewet  

  

Geslacht  Land van herkomst  2 betrokkenen in WMO  

  

gemiddelde inwoners 

woonoppervlak postcode  

2 betrokkenen in SHV  

bevolkingsdichtheid wijk  

2 betrokkenen in  

Participatiewet  

Einde huwelijk  3 betrokkenen in WMO  

Geslacht  3 betrokkenen in SHV  
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3 betrokkenen in  

Participatiewet  

4 betrokkenen in WMO  

4 betrokkenen in SHV  

4 betrokkenen in  

Participatiewet  

  

    

Bijlage 8 - Gebruikte kolommen Decision Tree  
  

CAT_BURG_STAAT  

CAT_EV  

CAT_GESLACHT  

CAT_HUISV  

CAT_ONTBIND_HUW_GBA  

CAT_VERZ  

CAT_WONINGDELER  

CAT_ZFW_COLLECTIEF  

CAT_ADMIN  

FLG_GEBOORTELAND_6030  

DUM_SAMENLVERBAND_201.0  

DUM_SAMENLVERBAND_202.0  

DUM_SAMENLVERBAND_203.0  

DUM_SAMENLVERBAND_204.0  

DUM_SAMENLVERBAND_206.0  

FLG_AFKOOP_EIGENRISICO  

FLG_AFKOOP_EIGENRISICO_P  

FLG_AKKOORD_BETAL_VOORSTEL  

FLG_AUTO  

FLG_AUTO_P  

FLG_BEREKEN_METHODE  
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FLG_Code_reden_beeindiging_NEGATIEF  

FLG_Code_reden_beeindiging_POSITIEF  

FLG_DEURWAARDER  

FLG_ENKELE_OUDER  

FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_1  

FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_2  

FLG_GEM_V_GOEDEREN  

FLG_GESCHEIDEN  

FLG_HALVEREN  

FLG_INK_BEKEND  

FLG_KINDEROPVANG  

 

FLG_MAX_BESLVR_VOET  

FLG_MET_OUDER1  

FLG_MET_OUDER2  

FLG_MET_PARTNER  

FLG_MIN_SCHULDHULP  

FLG_NATIO_IS_NL  

FLG_NIET_MIN_AKKOORD  

FLG_OVERLEDEN  

FLG_PARTNER_AANW  

FLG_SAMEN_IN_REG  

FLG_SCHULD_OVERGENOMEN  

FLG_SOORT_SCHULD_LENEN  

FLG_TOESLAGPARTNER  

FLG_TWEE_OUDERs  

FLG_WEDUW  

FLG_WERKT_18_UUR  

FLG_WERKT_18_UUR_P  

FLG_WSNP  

FLG_ZAKELIJK  
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NUM_AANGEMELD_BDR_mean  

NUM_AANT_PERS_ADRES  

NUM_AANTAL_KINDEREN_max  

NUM_AFLOSCAPACITEIT_0_mean  

NUM_AFLOSCAPACITEIT_2_mean  

NUM_BEL_TERUG_mean  

NUM_BESLAGVRIJEVOET_mean  

NUM_CORR_KIND_ALIM_mean  

NUM_CORR_OVERIGE_mean  

NUM_DUUR_HUWELIJK_BIJ_EINDE  

NUM_DUUR_ZIEKENFONDS  

NUM_Feitelijk_Aantal_Dagen_sum  

NUM_HEFF_KORTING_mean  

NUM_HUUR_mean  

 

NUM_HUUR_TOESLAG_mean  

NUM_HYPOTHEEK_ERFP_mean  

NUM_JAAR_HUWELIJK  

NUM_KIND_ALIMENTATIE_mean  

NUM_KIND_OPV_TSL_mean  

NUM_LEEFTIJD  

NUM_LOON_mean  

NUM_MAANDINK_mean  

NUM_NETTO_OVG_INK_mean  

NUM_NETTO_OVG_INK_VT_mean  

NUM_OVG_REISKOSTEN_mean  

NUM_OVG_UITK_mean  

NUM_PENSIOEN_mean  

NUM_PERC_PROGNOSE_mean  

NUM_PERC_VOORSTEL_mean  

NUM_PREMIE_ZORGVERZEKERING_mean  
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NUM_SERVICEKOSTEN_mean  

NUM_SINDS_EIND_FEITELIJK_max  

NUM_SINDS_START_FEITELIJK_min  

NUM_TEG_INWONENDEN  

NUM_TEG_INWONENDEN_mean  

NUM_TEG_REISKOSTEN_mean  

NUM_TERUGGEMELD_BDR_mean  

NUM_TOT_KINDEROPV_KST_mean  

NUM_UITK_ANW_mean  

NUM_UITK_AOW_mean  

NUM_UITK_WAO_mean  

NUM_UITK_WW_mean  

NUM_UITK_WWB_mean  

NUM_UITK_ZW_mean  

NUM_VAKANTIEGELD_mean  

NUM_VASTGESTELD_BDR_mean  

NUM_VTLB_0_mean  

NUM_VTLB_2_mean  

NUM_VTLB_GECORRIGEERD_mean  

NUM_WERK_ONTV_KIND_BUDGET_mean  

NUM_WOZ_WAARDE_mean  

NUM_ZORG_TOESLAG_mean  
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Bijlage 9 - Voorbeelden mogelijkheden decision tree  
9.1 - Toelichting   

Aan de namen van de plaatjes kan er gezien worden wat er geprobeerd is te categoriseren en wat de 

ingestelde parameter was.  

  

BOOL staat voor ‘boolean’ en laat zien of er een stapeling is ja of nee. Een 1 is wel een stapeling een 

0 is geen stapeling (dan zit iemand dus alleen in SHV).  

  

COUNT laat zien hoeveel stapelingen er precies zijn. 0 is geen stapeling (dus iemand zit alleen in 

SHV), 1 is een enkele stapeling (iemand zit in 2 wetten), 2 is twee stapelingen (iemand zit in 3 

wetten) etc.  

  

BREED laat ook nog eens zien welke specifieke stapelingen er zijn. Een label ‘SHV’ betekent dat 

iemand in shv geen stapelingen heeft en dus alleen in SHV zit. Een label ‘SHVPART’ betekent dat 

iemand 1 stapeling heeft en in zowel SHV als Participatie zit. Een label ‘SHVWMOPART’ betekent dat 

iemand 2 stapelingen heeft en dus in zowel SHV als WMO als Participatie zit etc.  

  

BUCKx staat steeds achter de types die boven beschreven zijn en staat voor hoe groot het ingestelde 

getal was voor de ‘bucket’ parameter. Dit betekent hoeveel mensen er steeds minimaal in een bakje 

terecht moeten komen als er een splitsing gemaakt wordt. BUCK5 betekent dus dat er steeds in elk 

bakje minimaal 5 observaties (= personen) moeten komen. BUCK20 dat er minimaal 20 personen in 

elk bakje moeten komen na elke splitsing. BUCK30 etc… Hoe groter het getal x hoe kleiner en minder 

diep de weergegeven boom wordt. Dit is logisch want het model moet verplicht grotere bakjes 

maken. Het aantal observaties is dan dus eerder verdeeld.   

  

Alles bij elkaar betekent zoiets als ’COUNTBUCK20’: We kijken naar een beslisboom die laat zien 

hoeveel stapelingen iemand precies heeft en in elk bakje zitten minimaal 20 personen.  

  

De decision trees zijn getraind op een samengestelde dataset die gebaseerd is op de  

SHVmasterset, GWS en een aantal kolommen die hier met de hand aan zijn toegevoegd.  

  

SHVmasterset is de geaggregeerde set van SHV_dossiers, SHV_schulden, VTLB en 

SHV_dossiers_producten. Dit is dus de set die gemaakt is door in python aggregratiefuncties (SUM, 

MODE, MEAN, etc) toe te passen op de verschillende bestanden, zodat dubbele voorkomens van 

BSN-hash nummers gereduceerd werden tot 1 enkele regel.  
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GWS bevat algemene gegevens van personen in het gehele sociaal domein.   

  

De kolommen die met de hand zijn toegevoegd zijn de waardes voor BOOL, COUNT en BREED. Per 

persoon is gekeken: komt deze vaker voor?; hoe vaak dan?; en waar precies?.  

Deze zijn uit GWS gehaald door te kijken bij welke wetten een persoon voorkwam.  

  

De volledige dataset bevatte de volgende kolommen:  
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BSN_hash  
CAT_GESLACHT  
ID_MV_CLIENTNR  
POSTCODE  
FLG_GESLACHT  
FLG_SOORT  
CAT_GEBOORTELAND_B  
NUM_COUNT_BSN_ID0-shv  
NUM_COUNT_BSN_ID1-shv  
NUM_COUNT_BSN_ID2-shv NUM_COUNT_BSN_ID3-shv  
CAT_NATIO_0  
CAT_GEBOORTELAND_A  
CAT_BURG_STAAT  
FLG_BEREKEN_METHODE  
CAT_ADMIN  
CAT_VERBLIJF  
DD_START_A_min  
DD_SHVREK_ACTIVE_min  
DD_ONTSTAAN_min  
DD_AANGEMELD_BDR_min  
DD_TERUGGEMELD_BDR_min  
DD_VASTGESTELD_BDR_min  
DD_AANMAAK_min  
DD_START_B_min  
DD_START_FEITELIJK_min  
DD_EIND_A_max  
DD_VERBLIJF_GELDIG_max  
DD_DOSS_AFGELEGD_max DD_BEREKENING_max  
DD_BEREKENING_VERSIE_max  
DD_EIND_B_max  
DD_EIND_FEITELIJK_max  
DD_OVERLYDEN  
NUM_JAAR_HUWELIJK_max  
NUM_AANTAL_KINDEREN_max  
NUM_AANTALDAGEN_sum  
FLG_SCHULD_OVERGENOMEN_sum  
FLG_HALVEREN_sum  
FLG_AUTO_RESV_SCHULDEISER_sum  
FLG_IN_INRICHTING_0_sum  
FLG_GEBR_VERZ_ADRES_sum  
FLG_EV_1_sum  
FLG_EV_2_sum  
FLG_EV_3_sum  
FLG_EV_4_sum  
FLG_EMAIL_VERSTUREN_sum  
FLG_ROL_1_sum  
FLG_ROL_3_sum  
FLG_ROL_5_sum  
FLG_ROL_7_sum  
FLG_AKKOORD_BETAL_VOORSTEL_sum  
FLG_PREFERENTIE_P_sum  
FLG_PREFERENTIE_C_sum  
FLG_ZAKELIJK_sum  
FLG_KENMERK_VORD_1_sum  
FLG_KENMERK_VORD_5_sum  
FLG_KENMERK_VORD_6_sum  
FLG_DEURWAARDER_sum  
FLG_NIET_MIN_AKKOORD_sum  
FLG_SOORT_SCHULD_LENEN_sum  
FLG_VOORSTELGEDAAN_sum  
FLG_INGESTEMDMETVOORSTEL_sum  
FLG_WERKT_18_UUR_sum  
FLG_WERKT_18_UUR_P_sum  
FLG_INK_BEKEND_sum  
FLG_PARTNER_AANW_sum  
FLG_SAMEN_IN_REG_sum  
FLG_CORR_WOONK_sum  
FLG_KINDEROPVANG_sum  
FLG_AUTO_sum  
FLG_AUTO_P_sum  
FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_1_sum  
FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_2_sum  
FLG_TOESLAGPARTNER_sum  

FLG_AFKOOP_EIGENRISICO_sum  
FLG_AFKOOP_EIGENRISICO_P_sum  
FLG_GEM_V_GOEDEREN_sum  
FLG_IN_INRICHTING_2_sum  
FLG_MAX_BESLVR_VOET_sum  
FLG_NAT_GUID_0001_sum  
FLG_GEBOORTELAND_6030_sum  
NUM_Aantal_Dagen_sum  
FLG_MIN_SCHULDHULP_sum  
FLG_WSNP_sum  
NUM_Feitelijk_Aantal_Dagen_sum  
FLG_Code_Soort_1_sum  
FLG_Code_Soort_2_sum  
FLG_Code_Soort_3_sum  
FLG_Code_Soort_4_sum  
FLG_Code_Soort_5_sum  
FLG_Code_reden_beeindiging_POSITIEF_sum  
FLG_Code_reden_beeindiging_NEGATIEF_sum  
NUM_MAANDINK_mean  
NUM_BESLAGVRIJEVOET_mean  
NUM_VTLB_0_mean  
NUM_VAKANTIEGELD_mean  
NUM_AFLOSCAPACITEIT_0_mean  
NUM_VTLB_GECORRIGEERD_mean  
NUM_PERC_VOORSTEL_mean  
NUM_AANGEMELD_BDR_mean  
NUM_TERUGGEMELD_BDR_mean  
NUM_VASTGESTELD_BDR_mean  
NUM_PERC_PROGNOSE_mean  
NUM_LOON_mean  
NUM_LOON_P_mean  
NUM_UITK_WW_mean  
NUM_UITK_WW_P_mean  
NUM_UITK_AOW_mean  
NUM_UITK_AOW_P_mean  
NUM_UITK_WWB_mean  
NUM_UITK_WWB_P_mean  
NUM_UITK_WAO_mean  
NUM_UITK_WAO_P_mean  
NUM_OVG_UITK_mean  
NUM_OVG_UITK_P_mean  
NUM_NETTO_OVG_INK_mean  
NUM_NETTO_OVG_INK_P_mean  
NUM_NETTO_OVG_INK_VT_mean  
NUM_NETTO_OVG_INK_VT_P_mean  
NUM_UITK_ZW_mean  
NUM_UITK_ZW_P_mean  
NUM_PENSIOEN_mean  
NUM_PENSIOEN_P_mean  
NUM_TEG_REISKOSTEN_mean  
NUM_TEG_REISKOSTEN_P_mean  
NUM_HEFF_KORTING_mean  
NUM_HEFF_KORTING_P_mean NUM_BEL_TERUG_mean  
NUM_BEL_TERUG_P_mean  
NUM_HUUR_TOESLAG_mean  
NUM_HUUR_TOESLAG_P_mean  
NUM_ZORG_TOESLAG_mean  
NUM_ZORG_TOESLAG_P_mean  
NUM_WERK_ONTV_KIND_BUDGET_mean  
NUM_WERK_ONTV_KIND_BUDGET_P_mean  
NUM_KIND_OPV_TSL_mean  
NUM_KIND_ALIMENTATIE_mean  
NUM_TEG_INWONENDEN_mean  
NUM_HUUR_mean  
NUM_HYPOTHEEK_ERFP_mean  
NUM_SERVICEKOSTEN_mean  
NUM_WOZ_WAARDE_mean  
NUM_TOT_KINDEROPV_KST_mean NUM_AANT_KM_mean  
NUM_OVG_REISKOSTEN_mean  
NUM_CORR_OVERIGE_mean  
NUM_CORR_OVERIGE_P_mean  
NUM_CORR_KIND_ALIM_mean  
NUM_UITK_ANW_mean  

NUM_PREMIE_ZORGVERZEKERING_mean  
NUM_PREMIE_ZORGVERZEKERING_P_mean  
NUM_AFLOSCAPACITEIT_2_mean  
NUM_VTLB_2_mean CAT_NVVKMINIMA  
CAT_SAMENLVERBAND  
CAT_REDEN_BEEIND  
ID_OORSPR_SCHULDEIS_GUID  
CAT_SOORT_SCHULD  
CAT_NATIO_2  
DUM_SOORT_SCHULD_2000.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2001.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2002.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2003.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2004.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2005.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2006.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2007.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2008.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2009.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2010.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2011.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2012.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2013.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2014.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2015.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2016.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2017.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2018.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2019.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2020.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2021.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2022.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2023.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2024.0  
DUM_SOORT_SCHULD_2099.0  
DUM_SOORT_SCHULD_nan  
DUM_NATIO_2_  
DUM_NATIO_2_0.0  
DUM_NATIO_2_1.0  
DUM_NATIO_2_131.0  
DUM_NATIO_2_204.0  
DUM_NATIO_2_216.0  
DUM_NATIO_2_263.0  
DUM_NATIO_2_313.0  
DUM_NATIO_2_315.0  
DUM_NATIO_2_336.0  
DUM_NATIO_2_337.0  
DUM_NATIO_2_54.0  
DUM_NATIO_2_55.0  
DUM_NATIO_2_72.0  
DUM_NATIO_2_77.0  
DUM_NATIO_2_nan  
DUM_NVVKMINIMA_  
DUM_NVVKMINIMA_1.0  
DUM_NVVKMINIMA_14.0  
DUM_NVVKMINIMA_2.0  
DUM_NVVKMINIMA_3.0  
DUM_NVVKMINIMA_4.0  
DUM_NVVKMINIMA_5.0  
DUM_NVVKMINIMA_6.0  
DUM_NVVKMINIMA_7.0  
DUM_NVVKMINIMA_nan  
DUM_SAMENLVERBAND_  
DUM_SAMENLVERBAND_201.0  
DUM_SAMENLVERBAND_202.0  
DUM_SAMENLVERBAND_203.0  
DUM_SAMENLVERBAND_204.0  
DUM_SAMENLVERBAND_206.0  
DUM_SAMENLVERBAND_nan  
DUM_REDEN_BEEIND_  
DUM_REDEN_BEEIND_1200.0  
DUM_REDEN_BEEIND_1201.0  
DUM_REDEN_BEEIND_1204.0  
DUM_REDEN_BEEIND_1207.0  
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DUM_REDEN_BEEIND_2710100.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2710120.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2710140.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2710200.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2710300.0 DUM_REDEN_BEEIND_2710320.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2710400.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2710500.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2720100.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2730100.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2730150.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2730300.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2730320.0 DUM_REDEN_BEEIND_2740100.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2740110.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2740140.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2740200.0  
DUM_REDEN_BEEIND_2740300.0  
DUM_REDEN_BEEIND_nan  
FLG_NATIO_NL  
FLG_GEBOORTELAND_NL  
DD_GEBOORTE  
NUM_DUUR  
NUM_LEEFTIJD_BIJ_OVERLIJDEN  
NUM_SINDS_START_A_min  
NUM_SINDS_SHVREK_ACTIVE_min  
NUM_SINDS_ONTSTAAN_min  
NUM_SINDS_AANGEMELD_BDR_min  
NUM_SINDS_TERUGGEMELD_BDR_min  
NUM_SINDS_VASTGESTELD_BDR_min  
NUM_SINDS_AANMAAK_min  
NUM_SINDS_START_B_min  
NUM_SINDS_START_FEITELIJK_min  
NUM_SINDS_EIND_A_max  
NUM_SINDS_VERBLIJF_GELDIG_max  
NUM_SINDS_DOSS_AFGELEGD_max  
NUM_SINDS_BEREKENING_max  
NUM_SINDS_BEREKENING_VERSIE_max  
NUM_SINDS_EIND_B_max  
NUM_SINDS_EIND_FEITELIJK_max  
NUM_SINDS_OVERLYDEN  
NUM_BEL_TERUG_CP  
NUM_CORR_OVERIGE_CP  
NUM_HEFF_KORTING_CP  
NUM_HUUR_TOESLAG_CP  
NUM_LOON_CP  
NUM_NETTO_OVG_INK_CP  
NUM_NETTO_OVG_INK_VT_CP  
NUM_OVG_UITK_CP  
NUM_PENSIOEN_CP  
NUM_PREMIE_ZORGVERZEKERING_CP  
NUM_TEG_REISKOSTEN_CP  
NUM_UITK_AOW_CP  
NUM_UITK_WAO_CP  
NUM_UITK_WWB_CP  
NUM_UITK_WW_CP  
NUM_UITK_ZW_CP  
NUM_WERK_ONTV_KIND_BUDGET_CP  
NUM_ZORG_TOESLAG_CP  
NUM_AANGEMELD_BDR  
NUM_AANTALDAGEN  
NUM_AANTAL_KINDEREN  
NUM_AANT_KM  
NUM_AFLOSCAPACITEIT_0  
NUM_AFLOSCAPACITEIT_2  
NUM_Aantal_Dagen  
NUM_BESLAGVRIJEVOET  
NUM_CORR_KIND_ALIM  
NUM_Feitelijk_Aantal_Dagen NUM_HUUR  
NUM_HYPOTHEEK_ERFP  
NUM_JAAR_HUWELIJK  
NUM_KIND_ALIMENTATIE  
NUM_KIND_OPV_TSL  
NUM_MAANDINK  

NUM_OVG_REISKOSTEN  
NUM_PERC_PROGNOSE  
NUM_PERC_VOORSTEL  
NUM_SERVICEKOSTEN  
NUM_TEG_INWONENDEN  
NUM_TERUGGEMELD_BDR  
NUM_TOT_KINDEROPV_KST  
NUM_UITK_ANW  
NUM_VAKANTIEGELD  
NUM_VASTGESTELD_BDR  
NUM_VTLB_0  
NUM_VTLB_2  
NUM_VTLB_GECORRIGEERD  
NUM_WOZ_WAARDE  
DUM_ADMIN_Bewindvoering  
DUM_ADMIN_Budgetbeh./SHV  
DUM_ADMIN_Budgetbeheer  
DUM_ADMIN_Schuldhulpverlening  
DUM_ADMIN_nan  
DUM_VERBLIJF_0  
DUM_VERBLIJF_21  
DUM_VERBLIJF_25  
DUM_VERBLIJF_26  
DUM_VERBLIJF_27  
DUM_VERBLIJF_30  
DUM_VERBLIJF_33  
DUM_VERBLIJF_40  
DUM_VERBLIJF_98  
DUM_VERBLIJF_nan  
FLG_BEREKEN_METHODE_bool  
FLG_SCHULD_OVERGENOMEN  
FLG_HALVEREN  
FLG_GEBR_VERZ_ADRES  
FLG_EV_1  
FLG_EV_2  
FLG_EV_3  
FLG_ROL_1  
FLG_ROL_3  
FLG_ROL_5  
FLG_AKKOORD_BETAL_VOORSTEL  
FLG_PREFERENTIE_P  
FLG_PREFERENTIE_C  
FLG_ZAKELIJK  
FLG_KENMERK_VORD_5  
FLG_KENMERK_VORD_6  
FLG_DEURWAARDER  
FLG_NIET_MIN_AKKOORD  
FLG_SOORT_SCHULD_LENEN  
FLG_WERKT_18_UUR  
FLG_WERKT_18_UUR_P  
FLG_INK_BEKEND  
FLG_PARTNER_AANW  
FLG_SAMEN_IN_REG  
FLG_CORR_WOONK  
FLG_KINDEROPVANG  
FLG_AUTO  
FLG_AUTO_P  
FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_1  
FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_2  
FLG_TOESLAGPARTNER  
FLG_AFKOOP_EIGENRISICO  
FLG_AFKOOP_EIGENRISICO_P  
FLG_GEM_V_GOEDEREN  
FLG_IN_INRICHTING_2  
FLG_MAX_BESLVR_VOET  
FLG_NAT_GUID_0001  
FLG_GEBOORTELAND_6030  
FLG_MIN_SCHULDHULP  
FLG_WSNP  
FLG_Code_Soort_1  
FLG_Code_Soort_2  
FLG_Code_Soort_3  
FLG_Code_Soort_4  
FLG_Code_Soort_5  
FLG_Code_reden_beeindiging_POSITIEF  

FLG_Code_reden_beeindiging_NEGATIEF  
ID_CLIENTNR  
POSTKODE  
CAT_WIJK  
DD_GEBOORTE_gws  
CAT_GESLACHT_gws  
CAT_NATIO  
CAT_BURG_STAAT_gws  
FLG_EIGEN_IOAW  
CAT_ZF  
DD_ZF_VER  
CAT_BEROEP  
CAT_HUISV  
DD_SOFI_VER  
FLG_BEL_GROEP  
CAT_BYZ_TARIEF  
CAT_BETAALWYZE  
CAT_VERZ  
CAT_EV  
DD_ID_BEWYS_VER  
CAT_WONINGDELER  
DD_BEGIN_WW  
CAT_VERBLIJF_gws  
CAT_VBLDOC  
DD_VBLDOC_VER  
DD_VERBLIJF_GELDIG  
CAT_WOONL  
CAT_ZFW_COLLECTIEF  
DD_START_ZFW_COLLECTIEF  
DD_EIND_ZFW_COLLECTIEF  
CAT_GEBLAND  
DD_BEGIN_ADR  
DD_EINDE_ADR  
DD_OVERLYDEN_gws  
FLG_MACHTIGING  
DD_EIND_GELD_VR  
FLG_ARB_TOEGEST  
CAT_TEW_VEREIST  
CAT_VERG_AANG  
DD_WERK_VER  
DD_VERBLIJF  
CAT_BETALING  
CAT_GEMEENTEKODE_INS  
CAT_LAND_VERZ  
CAT_ADRES_AAND  
NUM_AANT_PERS_ADRES  
CAT_FILT_AANT_PERS_ADRES  
POSTKODE_VERBL  
CAT_ONTBIND_HUW_GBA  
DD_MELD  
DD_INS_GEMEENTE  
CAT_GEZAG  
NUM_LEEFTIJD  
FLG_NATIO_IS_NL  
FLG_GEBLAND_IS_NL  
FLG_MET_PARTNER_A  
FLG_MET_PARTNER_B  
FLG_MET_PARTNER_C  
FLG_MET_OUDER1  
FLG_MET_OUDER2  
FLG_OVERLEDEN  
DD_BEGIN_HUW  
DD_EIND_HUW  
FLG_GESCHEIDEN  
FLG_WEDUW  
FLG_ENKELE_OUDER  
FLG_TWEE_OUDERs  
FLG_MET_PARTNER  
FLG_INS_IN_SV  
FLG_GESLACHT_M  
FLG_GESLACHT_V  
FLG_GESLACHT_nan  
FLG_HUISV_1  
FLG_HUISV_2  
FLG_HUISV_3  
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FLG_HUISV_4  
FLG_HUISV_5  
FLG_HUISV_6  
FLG_HUISV_nan  
FLG_BYZ_TARIEF_1  
FLG_BYZ_TARIEF_2  
FLG_BYZ_TARIEF_3  
FLG_BYZ_TARIEF_nan FLG_BETAALWYZE_K  
FLG_BETAALWYZE_S  
FLG_BETAALWYZE_V  
FLG_BETAALWYZE_nan  
FLG_VERZ_B  
FLG_VERZ_J  
FLG_VERZ_N  
FLG_VERZ_nan  
FLG_EV_1_gws  
FLG_EV_2_gws  
FLG_EV_3_gws  
FLG_EV_4  
FLG_EV_nan  
FLG_WONINGDELER_0  
FLG_WONINGDELER_1  
FLG_WONINGDELER_99  
FLG_WONINGDELER_nan  
FLG_VBLDOC_1  
FLG_VBLDOC_11  
FLG_VBLDOC_12  
FLG_VBLDOC_13  
FLG_VBLDOC_2  
FLG_VBLDOC_3  
FLG_VBLDOC_4  
FLG_VBLDOC_91  

FLG_VBLDOC_99  
FLG_VBLDOC_nan  
FLG_ZFW_COLLECTIEF_F  
FLG_ZFW_COLLECTIEF_T  
FLG_ZFW_COLLECTIEF_nan  
FLG_TEW_VEREIST_1  
FLG_TEW_VEREIST_2  
FLG_TEW_VEREIST_nan FLG_VERG_AANG_1  
FLG_VERG_AANG_2  
FLG_VERG_AANG_8  
FLG_VERG_AANG_nan  
FLG_BETALING_B  
FLG_BETALING_C  
FLG_BETALING_P  
FLG_BETALING_nan  
FLG_LAND_VERZ_0  
FLG_LAND_VERZ_5010  
FLG_LAND_VERZ_6030 FLG_LAND_VERZ_nan  
FLG_ADRES_AAND_1  
FLG_ADRES_AAND_2  
FLG_ADRES_AAND_3  
FLG_ADRES_AAND_nan  
FLG_FILT_AANT_PERS_ADRES_F  
FLG_FILT_AANT_PERS_ADRES_T  
FLG_FILT_AANT_PERS_ADRES_nan  
FLG_ONTBIND_HUW_GBA_N  
FLG_ONTBIND_HUW_GBA_O  
FLG_ONTBIND_HUW_GBA_S  
FLG_ONTBIND_HUW_GBA_V  
FLG_ONTBIND_HUW_GBA_nan  
FLG_GEZAG_1  

FLG_GEZAG_12  
FLG_GEZAG_1D  
FLG_GEZAG_2  
FLG_GEZAG_2D  
FLG_GEZAG_D  
FLG_GEZAG_nan  
NUM_LEEFTIJD_BIJ_OVERLIJDEN_gws  
NUM_WOONDUUR  
NUM_DUUR_HUWELIJK_BIJ_EINDE  
NUM_DUUR_ZIEKENFONDS 

NUM_SINDS_ZF_VER  
NUM_SINDS_SOFI_VER  
NUM_SINDS_ID_BEWYS_VER  
NUM_SINDS_BEGIN_WW  
NUM_SINDS_VBLDOC_VER  
NUM_SINDS_VERBLIJF_GELDIG  
NUM_SINDS_OVERLYDEN_gws  
NUM_SINDS_EIND_GELD_VR  
NUM_SINDS_WERK_VER  
NUM_SINDS_VERBLIJF  
NUM_SINDS_MELD  
NUM_SINDS_INS_GEMEENTE 

product_COUNT 

stapeling_BOOL 

stapeling_COUNT label_SHV 

label_WMO label_JEUGD 

label_PART label_SWT 

label_BREED 

  

  

Uiteindelijk zijn de volgende kolommen als variabelen gebruikt voor het  decision tree 

model:  

  
CAT_BURG_STAAT  
CAT_EV  
CAT_GESLACHT  
CAT_HUISV  
CAT_ONTBIND_HUW_GBA  
CAT_VERZ  
CAT_WONINGDELER  
CAT_ZFW_COLLECTIEF  
CAT_ADMIN  
FLG_GEBOORTELAND_6030  
DUM_SAMENLVERBAND_201.0  
DUM_SAMENLVERBAND_202.0  
DUM_SAMENLVERBAND_203.0  
DUM_SAMENLVERBAND_204.0  
DUM_SAMENLVERBAND_206.0  
FLG_AFKOOP_EIGENRISICO  
FLG_AFKOOP_EIGENRISICO_P  
FLG_AKKOORD_BETAL_VOORSTEL  
FLG_AUTO  
FLG_AUTO_P  
FLG_BEREKEN_METHODE  
FLG_Code_reden_beeindiging_NEGATIEF  
FLG_Code_reden_beeindiging_POSITIEF  
FLG_DEURWAARDER  
FLG_ENKELE_OUDER  
FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_1  
FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_2  
FLG_GEM_V_GOEDEREN  
FLG_GESCHEIDEN  
FLG_HALVEREN  
FLG_INK_BEKEND  

FLG_KINDEROPVANG  
FLG_MAX_BESLVR_VOET  
FLG_MET_OUDER1  
FLG_MET_OUDER2  
FLG_MET_PARTNER  
FLG_MIN_SCHULDHULP  
FLG_NATIO_IS_NL  
FLG_NIET_MIN_AKKOORD  
FLG_OVERLEDEN  
FLG_PARTNER_AANW  
FLG_SAMEN_IN_REG  
FLG_SCHULD_OVERGENOMEN  
FLG_SOORT_SCHULD_LENEN  
FLG_TOESLAGPARTNER  
FLG_TWEE_OUDERs  
FLG_WEDUW  
FLG_WERKT_18_UUR  
FLG_WERKT_18_UUR_P  
FLG_WSNP  
FLG_ZAKELIJK  
NUM_AANGEMELD_BDR_mean  
NUM_AANT_PERS_ADRES  
NUM_AANTAL_KINDEREN_max  
NUM_AFLOSCAPACITEIT_0_mean  
NUM_AFLOSCAPACITEIT_2_mean  
NUM_BEL_TERUG_mean  
NUM_BESLAGVRIJEVOET_mean NUM_CORR_KIND_ALIM_mean  
NUM_CORR_OVERIGE_mean  
NUM_DUUR_HUWELIJK_BIJ_EINDE  
NUM_DUUR_ZIEKENFONDS  

NUM_Feitelijk_Aantal_Dagen_sum  
NUM_HEFF_KORTING_mean  
NUM_HUUR_mean  
NUM_HUUR_TOESLAG_mean  
NUM_HYPOTHEEK_ERFP_mean  
NUM_JAAR_HUWELIJK  
NUM_KIND_ALIMENTATIE_mean  
NUM_KIND_OPV_TSL_mean  
NUM_LEEFTIJD  
NUM_LOON_mean  
NUM_MAANDINK_mean  
NUM_NETTO_OVG_INK_mean  
NUM_NETTO_OVG_INK_VT_mean  
NUM_OVG_REISKOSTEN_mean  
NUM_OVG_UITK_mean  
NUM_PENSIOEN_mean  
NUM_PERC_PROGNOSE_mean  
NUM_PERC_VOORSTEL_mean  
NUM_PREMIE_ZORGVERZEKERING_mean  
NUM_SERVICEKOSTEN_mean  
NUM_SINDS_EIND_FEITELIJK_max  
NUM_SINDS_START_FEITELIJK_min  
NUM_TEG_INWONENDEN  
NUM_TEG_INWONENDEN_mean  
NUM_TEG_REISKOSTEN_mean  
NUM_TERUGGEMELD_BDR_mean  
NUM_TOT_KINDEROPV_KST_mean  
NUM_UITK_ANW_mean  
NUM_UITK_AOW_mean  
NUM_UITK_WAO_mean  
NUM_UITK_WW_mean  

  
NUM_UITK_WWB_mean  
NUM_UITK_ZW_mean  
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NUM_VAKANTIEGELD_mean  
NUM_VASTGESTELD_BDR_mean  
NUM_VTLB_0_mean NUM_VTLB_2_mean  
NUM_VTLB_GECORRIGEERD_mean  
NUM_WERK_ONTV_KIND_BUDGET_mean  
NUM_WOZ_WAARDE_mean  
NUM_ZORG_TOESLAG_mean  
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Een groot aantal kolommen is niet meegenomen als voorspellende variabelen om een aantal 

redenen:  

  

1. Kolommen die een groot aantal categorieën als mogelijke waarde hebben zijn niet 

meegenomen omdat deze te zwaar zijn voor het algoritme.  

  

2. Kolommen waar bijna niets was ingevuld.  

  

3. Kolommen waarvan de informatie op een of andere manier uit een andere kolom al bekend 

was. Zo zijn bijvoorbeeld sommige CAT_x  met onehot_encoding tot meerdere FLG_x’en 

gemaakt. Hier hebben we dan alleen de CAT_x of alleen de FLG_x’en gebruikt.  

  

4. Kolommen waarvan we niet meer konden vinden wat ze betekenen  

  

De code die gebruikt is, is hieronder gegeven:  
# Dit is een eenvoudig script voor het plotten van een Decision Tree.  
# - DLBEZEMA  

  
## user variables:  
filepath   <- "G:\\Organisatie\\Projecten\\Data School\\Definitieve_datasets\\DecisionTree\\SHV.csv"  

  
## laden van nodige libraries:  
library(rpart.plot) 

library(rpart) library(rattle)  

  
## laden van de data:  
data     <- read.csv(filepath,  sep = ";", header= TRUE)  

  
## checken van types data: str(data, 

list.len=ncol(data))  

  
## zorgen dat data juiste type heeft:   

data$NUM_WOONDUUR                         <- as.numeric(data$NUM_WOONDUUR                             )                      
data$NUM_DUUR_HUWELIJK_BIJ_EINDE          <- as.numeric(data$NUM_DUUR_HUWELIJK_BIJ_EINDE              )       
data$NUM_DUUR_ZIEKENFONDS                 <- as.numeric(data$NUM_DUUR_ZIEKENFONDS                     )   

data$CAT_BURG_STAAT                       <- as.factor(data$CAT_BURG_STAAT                            )   

data$FLG_GESLACHT_M                       <- as.factor(data$FLG_GESLACHT_M                       )  
data$FLG_GESLACHT_V                       <- as.factor(data$FLG_GESLACHT_V                       )  
data$FLG_GESLACHT_nan                     <- as.factor(data$FLG_GESLACHT_nan                     )  
data$FLG_HUISV_1                          <- as.factor(data$FLG_HUISV_1                          )   

data$FLG_HUISV_2                          <- as.factor(data$FLG_HUISV_2                         )   

data$FLG_HUISV_3                          <- as.factor(data$FLG_HUISV_3                         )   

data$FLG_HUISV_4                          <- as.factor(data$FLG_HUISV_4                         )   

data$FLG_HUISV_5                          <- as.factor(data$FLG_HUISV_5                         )   

data$FLG_HUISV_6                          <- as.factor(data$FLG_HUISV_6                         )   
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data$FLG_HUISV_nan                        <- as.factor(data$FLG_HUISV_nan                       )  
 

data$FLG_BYZ_TARIEF_1                     <- as.factor(data$FLG_BYZ_TARIEF_1                    )  
 

data$FLG_BYZ_TARIEF_2                     <- as.factor(data$FLG_BYZ_TARIEF_2                     )  
data$FLG_BYZ_TARIEF_3                     <- as.factor(data$FLG_BYZ_TARIEF_3                     )  
data$FLG_BYZ_TARIEF_nan                   <- as.factor(data$FLG_BYZ_TARIEF_nan                   )  
data$FLG_BETAALWYZE_K                     <- as.factor(data$FLG_BETAALWYZE_K                     )  
data$FLG_BETAALWYZE_S                     <- as.factor(data$FLG_BETAALWYZE_S                     )  
data$FLG_BETAALWYZE_V                     <- as.factor(data$FLG_BETAALWYZE_V                     )  
data$FLG_BETAALWYZE_nan                   <- as.factor(data$FLG_BETAALWYZE_nan                   )  
data$FLG_VERZ_B                           <- as.factor(data$FLG_VERZ_B                           )  

 

data$FLG_VERZ_J                           <- as.factor(data$FLG_VERZ_J                           )  
 

data$FLG_VERZ_N                           <- as.factor(data$FLG_VERZ_N                          )  
 

data$FLG_VERZ_nan                         <- as.factor(data$FLG_VERZ_nan                        )  
 

data$FLG_EV_1                            <- as.factor(data$FLG_EV_1                            ) data$FLG_EV_2                            

<- as.factor(data$FLG_EV_2                            ) data$FLG_EV_3                            <- 

as.factor(data$FLG_EV_3                            ) data$FLG_EV_4                            <- 

as.factor(data$FLG_EV_4                            )  
data$FLG_EV_nan                           <- as.factor(data$FLG_EV_nan                           )  

 

data$FLG_WONINGDELER_0                    <- as.factor(data$FLG_WONINGDELER_0                    )  
data$FLG_WONINGDELER_1                    <- as.factor(data$FLG_WONINGDELER_1                    )  
data$FLG_WONINGDELER_99                   <- as.factor(data$FLG_WONINGDELER_99                   )  
data$FLG_WONINGDELER_nan                  <- as.factor(data$FLG_WONINGDELER_nan                  )  
data$FLG_VBLDOC_1                         <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_1                        )   

data$FLG_VBLDOC_11                        <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_11                       )   

data$FLG_VBLDOC_12                        <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_12                       )   

data$FLG_VBLDOC_13                        <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_13                       )   

data$FLG_VBLDOC_2                         <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_2                        )   

data$FLG_VBLDOC_3                         <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_3                        )   

data$FLG_VBLDOC_4                         <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_4                        )   

data$FLG_VBLDOC_91                        <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_91                       )   

data$FLG_VBLDOC_99                        <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_99                        )  
data$FLG_VBLDOC_nan                       <- as.factor(data$FLG_VBLDOC_nan                       )  
data$FLG_ZFW_COLLECTIEF_F                 <- as.factor(data$FLG_ZFW_COLLECTIEF_F                 )  
data$FLG_ZFW_COLLECTIEF_T                 <- as.factor(data$FLG_ZFW_COLLECTIEF_T                 )  
data$FLG_ZFW_COLLECTIEF_nan               <- as.factor(data$FLG_ZFW_COLLECTIEF_nan               )  
data$FLG_TEW_VEREIST_1                    <- as.factor(data$FLG_TEW_VEREIST_1                    )  
data$FLG_TEW_VEREIST_2                    <- as.factor(data$FLG_TEW_VEREIST_2                    )  
data$FLG_TEW_VEREIST_nan                  <- as.factor(data$FLG_TEW_VEREIST_nan                  )  
data$FLG_VERG_AANG_1                      <- as.factor(data$FLG_VERG_AANG_1                      )  
data$FLG_VERG_AANG_2                      <- as.factor(data$FLG_VERG_AANG_2                      )  
data$FLG_VERG_AANG_8                      <- as.factor(data$FLG_VERG_AANG_8                      )  
data$FLG_VERG_AANG_nan                    <- as.factor(data$FLG_VERG_AANG_nan                    )  
data$FLG_BETALING_B                       <- as.factor(data$FLG_BETALING_B                      )   

data$FLG_BETALING_C                       <- as.factor(data$FLG_BETALING_C                       )  
data$FLG_BETALING_P                       <- as.factor(data$FLG_BETALING_P                      )   

data$FLG_BETALING_nan                     <- as.factor(data$FLG_BETALING_nan                     )  
data$FLG_LAND_VERZ_0                      <- as.factor(data$FLG_LAND_VERZ_0                      )  
data$FLG_LAND_VERZ_5010                   <- as.factor(data$FLG_LAND_VERZ_5010                   )  
data$FLG_LAND_VERZ_6030                   <- as.factor(data$FLG_LAND_VERZ_6030                   )  
data$FLG_LAND_VERZ_nan                    <- as.factor(data$FLG_LAND_VERZ_nan                    )  
data$FLG_ADRES_AAND_1                     <- as.factor(data$FLG_ADRES_AAND_1                     )  
data$FLG_ADRES_AAND_2                     <- as.factor(data$FLG_ADRES_AAND_2                     )  
data$FLG_ADRES_AAND_3                     <- as.factor(data$FLG_ADRES_AAND_3                     )  
data$FLG_ADRES_AAND_nan                   <- as.factor(data$FLG_ADRES_AAND_nan                   )  
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data$FLG_FILT_AANT_PERS_ADRES_F           <- as.factor(data$FLG_FILT_AANT_PERS_ADRES_F           )  
data$FLG_FILT_AANT_PERS_ADRES_T           <- as.factor(data$FLG_FILT_AANT_PERS_ADRES_T           )  
data$FLG_FILT_AANT_PERS_ADRES_nan         <- as.factor(data$FLG_FILT_AANT_PERS_ADRES_nan         )  
data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_N                <- as.factor(data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_N                )  
data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_O                <- as.factor(data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_O                )  
data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_S                <- as.factor(data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_S                )  
data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_V                <- as.factor(data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_V                )  
data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_nan              <- as.factor(data$FLG_ONTBIND_HUW_GBA_nan              )  
data$FLG_GEZAG_1                          <- as.factor(data$FLG_GEZAG_1                         )   

data$FLG_GEZAG_12                         <- as.factor(data$FLG_GEZAG_12                        )   

data$FLG_GEZAG_1D                         <- as.factor(data$FLG_GEZAG_1D                        )   

data$FLG_GEZAG_2                          <- as.factor(data$FLG_GEZAG_2                         )   

data$FLG_GEZAG_2D                         <- as.factor(data$FLG_GEZAG_2D                        )  
 

data$FLG_GEZAG_D                          <- as.factor(data$FLG_GEZAG_D                         )  
 

data$FLG_GEZAG_nan                        <- as.factor(data$FLG_GEZAG_nan                       )  
 

data$CAT_EV                                     <- as.factor(data$CAT_EV      )  
data$CAT_HUISV    

  
<- as.factor(data$CAT_HUISV      )  

 

data$CAT_WONINGDELER     
  

<- as.factor(data$CAT_WONINGDELER    
  

)  

data$DUM_SAMENLVERBAND_201.0  
  

<- as.factor(data$DUM_SAMENLVERBAND_201.0  
  

)  

data$DUM_SAMENLVERBAND_202.0   
  

<- as.factor(data$DUM_SAMENLVERBAND_202.0  
  

)  

data$DUM_SAMENLVERBAND_203.0   
  

<- as.factor(data$DUM_SAMENLVERBAND_203.0  
  

)  

data$DUM_SAMENLVERBAND_204.0   
  

<- as.factor(data$DUM_SAMENLVERBAND_204.0  
  

)  

data$DUM_SAMENLVERBAND_206.0   
  

<- as.factor(data$DUM_SAMENLVERBAND_206.0  
  

)  

data$CAT_WONINGDELER     
  

<- as.factor(data$CAT_WONINGDELER    
  

)  

  
## pak een kleine selectie van data voor testen:  
data_test  <- data[1:200,]  

  
## fitten van het model:  
# mogelijke labels voor y: product_COUNT, stapeling_BOOL ,stapeling_COUNT, label_BREED  

  
fit  <- rpart(stapeling_COUNT ~   

                
         +  CAT_BURG_STAAT  
         +  CAT_EV  
         +  CAT_GESLACHT  
         +  CAT_HUISV  
         +  CAT_ONTBIND_HUW_GBA  
         +  CAT_VERZ  
         +  CAT_WONINGDELER  
         +  CAT_ZFW_COLLECTIEF  
         +  CAT_ADMIN  
         +  FLG_GEBOORTELAND_6030  
         +  DUM_SAMENLVERBAND_201.0  
         +  DUM_SAMENLVERBAND_202.0  
         +  DUM_SAMENLVERBAND_203.0  
         +  DUM_SAMENLVERBAND_204.0  
         +  DUM_SAMENLVERBAND_206.0  
         +  FLG_AFKOOP_EIGENRISICO  
         +  FLG_AFKOOP_EIGENRISICO_P  
         +  FLG_AKKOORD_BETAL_VOORSTEL  
         +  FLG_AUTO  
         +  FLG_AUTO_P  
         +  FLG_BEREKEN_METHODE  
         +  FLG_Code_reden_beeindiging_NEGATIEF  
         +  FLG_Code_reden_beeindiging_POSITIEF  
         +  FLG_DEURWAARDER         

 +  FLG_ENKELE_OUDER  
         +  FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_1  
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         +  FLG_EWSNPVERZOEKSCHRIFT_2  
         +  FLG_GEM_V_GOEDEREN  
         +  FLG_GESCHEIDEN  
         +  FLG_HALVEREN  
         +  FLG_INK_BEKEND  
         +  FLG_KINDEROPVANG  
         +  FLG_MAX_BESLVR_VOET  
         +  FLG_MET_OUDER1  
         +  FLG_MET_OUDER2  
         +  FLG_MET_PARTNER  
         +  FLG_MIN_SCHULDHULP  
         +  FLG_NATIO_IS_NL  
         +  FLG_NIET_MIN_AKKOORD  
         +  FLG_OVERLEDEN  
         +  FLG_PARTNER_AANW  
         +  FLG_SAMEN_IN_REG  
         +  FLG_SCHULD_OVERGENOMEN  
         +  FLG_SOORT_SCHULD_LENEN  
         +  FLG_TOESLAGPARTNER  
         +  FLG_TWEE_OUDERs  
         +  FLG_WEDUW  
         +  FLG_WERKT_18_UUR  
         +  FLG_WERKT_18_UUR_P  
         +  FLG_WSNP  
         +  FLG_ZAKELIJK  
         +  NUM_AANGEMELD_BDR_mean         

 +  NUM_AANT_PERS_ADRES  
         +  NUM_AANTAL_KINDEREN_max  

         +  NUM_AFLOSCAPACITEIT_0_mean         

 +  NUM_AFLOSCAPACITEIT_2_mean  
         +  NUM_BEL_TERUG_mean  
         +  NUM_BESLAGVRIJEVOET_mean  
         +  NUM_CORR_KIND_ALIM_mean  
         +  NUM_CORR_OVERIGE_mean  
         +  NUM_DUUR_HUWELIJK_BIJ_EINDE  
         +  NUM_DUUR_ZIEKENFONDS  
         +  NUM_Feitelijk_Aantal_Dagen_sum  
         +  NUM_HEFF_KORTING_mean  
         +  NUM_HUUR_mean  
         +  NUM_HUUR_TOESLAG_mean  
         +  NUM_HYPOTHEEK_ERFP_mean  
         +  NUM_JAAR_HUWELIJK  
         +  NUM_KIND_ALIMENTATIE_mean  
         +  NUM_KIND_OPV_TSL_mean  
         +  NUM_LEEFTIJD  
         +  NUM_LOON_mean  
         +  NUM_MAANDINK_mean  
         +  NUM_NETTO_OVG_INK_mean  
         +  NUM_NETTO_OVG_INK_VT_mean  
         +  NUM_OVG_REISKOSTEN_mean  
         +  NUM_OVG_UITK_mean         

 +  NUM_PENSIOEN_mean  
         +  NUM_PERC_PROGNOSE_mean  
         +  NUM_PERC_VOORSTEL_mean  
         +  NUM_PREMIE_ZORGVERZEKERING_mean  
         +  NUM_SERVICEKOSTEN_mean  
         +  NUM_SINDS_EIND_FEITELIJK_max  
         +  NUM_SINDS_START_FEITELIJK_min  
         +  NUM_TEG_INWONENDEN  
         +  NUM_TEG_INWONENDEN_mean  
         +  NUM_TEG_REISKOSTEN_mean  
         +  NUM_TERUGGEMELD_BDR_mean  
         +  NUM_TOT_KINDEROPV_KST_mean  
         +  NUM_UITK_ANW_mean  
         +  NUM_UITK_AOW_mean  
         +  NUM_UITK_WAO_mean  
         +  NUM_UITK_WW_mean  
         +  NUM_UITK_WWB_mean  
         +  NUM_UITK_ZW_mean  
         +  NUM_VAKANTIEGELD_mean  
         +  NUM_VASTGESTELD_BDR_mean  
         +  NUM_VTLB_0_mean         

 +  NUM_VTLB_2_mean  

  
         +  NUM_VTLB_GECORRIGEERD_mean  
         +  NUM_WERK_ONTV_KIND_BUDGET_mean  
         +  NUM_WOZ_WAARDE_mean  
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         +  NUM_ZORG_TOESLAG_mean  

                
, data= data, method="class", cp=0.002, minbucket=30)  

  
#plot het model om te testen:  
plot(fit) text(fit)  

  
# plot het model mooi: fancyRpartPlot(fit)  
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9.2 Breedbuck5 
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9.3 Countbuck5 
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9.4 Boolbuck10 
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9.5 Boolbuck25 

  

  

  

    



  

 -    

88   

9.6 Boolbuck35 
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9.7 Countbuck10 
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9.8 Breedbuck20 
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9.8 Countbuck20 
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9.9 Countbuck30 
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9.10 - Breekbuck10  
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Bijlage 10 - Decision tree script in R 

 



 

96  

  

    



 

 

 


