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I Algemene gegevens

1.1 Aard van het bedrijf
De opdracht wordt uitgevoerd voor KWJZ , een onderzoeksbureau in Groningen dat zich richt

op advies, onderzoek en automatisering met name voor overheid en non-profit instellingen.

KWIZ staat oorspronkelijk voor Kenniscentrum voor Werk, Inkomen en Zorg.

1.2 De opdracht
Het ontwikkelen van een systeem, Socratis genaamd, dat ten behoeve van bet sociale beleid in

een gemeente de doelgroep hiervan in kaart brengt. Dit gebeurt door het combineren van

gegevens uit verschillende gemeentelijke registraties. Vervolgens wordt een overzicht

gegenereerd van de spreiding van verschillende groepen in de gemeente en kunnen groepen

geselecteerd worden voor bijv. een mailing. Het systeem wordt opgezet in de vorm van een

datawarehouse, en moet zodanig flexibel worden opgezet dat uitbreiding van functionaliteit in

de toekomst mogelijk is. De implementatie van Socratis vindt in eerste instantie plaats in de

gerneente Smallingerland(Drachten). Het opzetten en programmeren van de database zal

gebeuren in Fox-pro.
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2 Achtergrond

• Waarom Socratis?

• Wat houdt Socratis in en wat kim je er mee doen? Dod van Socratis.

• Practische implementatie in de gemeente Smallingerland(Drachten)

Door steeds verdergaande decentralisatie van het overheidsbeleid komen beslissingen over

budgettering en beleid steeds meer bij gemeenten te liggen i.p.v. bij de rijksoverheid. Dit

heeft ook gevolgen voor het minimabeleid binnen gemeenten.

Gemeenten hebben baat bij een instrument om de minimapopulatie in kaart te brengen, zowel

in grootte als in opbouw. Hierdoor kunnen ze een inschatting maken van de kosten van

minimabeleid op dit moment en in de toekomst, zowel bij ongewijzigd beleid als bij eventueel

nieuw beleid.

Een instrument dat hierbij behulpzaam kan zijn is Socratis. Het idee achter Socratis is dat

binnen gemeenten a! veel informatie over minima aanwezig is. Te denken valt aan

registratiesystemen van de bijstand, bijzondere bijstand, huursubsidie. kwijtschelding (van

gemeentelijke belastingen), WI W( Wet Inschakeling Werkzoekenden) en WVG(Wet

voorziening gehandicapten).

Door gegevens uit deze bestanden te combineren kun je veel informatie verzamelen over de

inkornenspositie en status van de minima. Bovendien heeft koppeling van deze bestanden

meerwaarde, zeker als je er ook de bevo!kingsadministratie(Gba) bij betrekt. Zo kun je

gegevens bekijken naar !eeftijdsopbouw, verdeling naar wijken, achtergrond etc. Dc

bedoeling van Socratis is dat je deze koppeling in een systeem onderbrengt en in principe op

ieder witlekeurig moment tot stand kunt brengen(de gegevens moeten natuur!ijk wel eerst

verzameld worden). Bijkomend voordee! is dat je hierdoor ook veranderingen in de tijd kunt

volgen.

Uiteindelijk beeR dit alles een 3-ledig doe!:

• Het aanschrUven van mensen voor bepaalde voorzieningen, of ze te wijzen op het niet

gebruik van bepaalde voorzieningen.

• Een Monitorfunctie: het volgen in tijd en naar opbouw van groepen.

• Als beleidsinstrument: hoe groot zijn bepaalde (doe!)groepen en hoe zijn ze

opgebouwd. Wat is het gevoig van veranderd beleid: verruiming of verenging van

maatregelen voor bepaalde groepen.
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In schemavorm ziet het er als volgt uit. Bovenaan in het schema worden de

gemeentelijke bronbestanden weergegeven. Onderaan in het schema is te zien wat

Socratis daar mee kan doen.

Huursub

Figuur I Socratis schematisch weergegeven

Belastin/nt9BI1

6

Socratis

I Monitoring

• Overzicht

gemeentelijke situatie

• Nulmeting

• Indetijdvolgen

Strom ingsoverzichten

III Beleid

• kostencalculaties

• Effectmeting

II Toepassing

• collectieve

ziektekostenverzekering

minima

• gem eentepas

• automatische

kwijtschelding OZB



3 Theoretische achtergrond

3.1 Datawarehouse

3.1.1 Ontstaan van Datawarehouses
Van oorsprong dienden databases alleen als operationele systemen, d.w.z. ze waren bedoeld

om informatie op te slaan , terug te halen, te vergelijken en evt. simpele bewerkingen op uit

te voeren. Dit alles op een zo efficiënte en snel mogelijke manier. De basis van deze systemen

was een snelle, online transactieverwerking. Deze systemen dienden in zijn algemeenheid ter

ondersteuning van de administratieve functies.

Na verloop van tijd begon het besef door te dringen dat de informatie in een database ook op

een andere manier gebruikt kan worden dan puur voor administratieve functies. De gegevens

in een database kunnen ook worden gebruikt ter ondersteuning van de leidinggevende

functies. De informatie die hiervoor nodig is van een heel andere aard als die voor

administratieve functies. Zo moeten overzichten kunnen worden gemaakt op basis van

verschillende parameters, gegevens moeten worden bewerkt of gecombineerd, etc.

De methode die men in eerste instantie gebruikte en nog steeds gebruikt is die van

extractieprogramma's. Die programma's zoeken in een bestand of database, gebruiken

bepaalde selectiecriteria en verplaatsen geselecteerde gegevens naar een ander bestand of

database.

Het voordeel van het gebruik van deze extractieprogramma's is:

Ze halen gegevens uit de omgeving van de online dataverwerking, en daardoor wordt de

performance van het operationele systeem niet negatief beInvloed.

Het beheer van de gegevens komt te liggen bij degene die de gegevens heeft bewerkt, die kan

flu deze gegevens volledig voor eigen doeleinden gebruiken.

Het gebruik van extractie's werd zeer populair, zo kon het voorkomen dat binnen een

omgeving(bestaande uit een of meerder databases en tabellen) veel extracties, en ook

extracties van extracties, etc. voorkwamen.

Als dit gebruik van extracties veelvuldig gebeurt binnen een bepaalde omgeving ontstaat wat

men wel noemt de 'natuurlijk gevormde architectuur' oftewel een 'spinneweb'.
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Dat deze natuurlijk gevormde architectuur voor nogal wat problemen kan zorgen ligt voor de

hand, de belangrijkste zijn:

• Betrouwbaarheid van de gegevens

• Productiviteit

• Omzetten van gegev ens in informatie

Dat de betrouwbaarheid van de gegevens in het geding komt, heeft een aantal redenen. Ten

eerste worden vaak de tijdsaspecten bij de verschi!lende extracties onvoldoende meegenomen,

als die gegevens a! voor handen zijn. Ten tweede gebruiken de verschi!lende extracties vaak

zeer verschillende algoritmes, dus kan een vraag naar gegevens op basis van deze extracties

leiden tot (zeer) verschillende resultaten. Dc derde reden is dat er vaak verschi!lende niveaus

van extractie worden gebruikt, d.w.z. er worden extracties van extracties gemaakt, enz. Dit

heeft tot gevoig dat de hierboven geschetste problemen in ieder volgend extractieniveau

alleen rnaar worden versterkt.

De vierde reden voor het gebrek aan betrouwbaarheid komt voort uit het gebruik van externe

gegevensbronnen. Er kunnen gemakkelijk gegevens worden ingebracht vanuit een externe

bron in het systeem. Aangezien bij de verschi!!ende extracties verschillende externe

gegevensbronnen gebruikt kunnen worden !eidt dit tot onduide!ijkheid. A!s !aatste reden voor

de verminderde betrouwbaarheid kan worden aangemerkt dat verschiflende extracties niet

uitgaan van een gemeenschappelijke gegevensbron. De data uit de extracties hebben dan we!

betrekking op deze!fde grootheden, rnaar de bron van de gegevens is anders.

Het tweede prob!eem met de 'natuurlijk gevormde architectuur' heeft te maken met de

producliviteit. ledere keer als er een informatievraag bestaat op grond van bepaa!de

basisbestanden moeten de vo!gende stappen worden uitgevoerd:

• Het opsporen en analyseren van de gegevens t.b.v. de informatievoorziening.

• Het samenvoegen van de gegevens.

A!s de informatievraag in de loop der tijden exact hetze!fde b!ijft, en de bronbestanden ook

niet veranderen dan is dit een goede investering. Meesta! is dit echter niet het geva! en za! het

(!angdurige) proces hierboven opnieuw door!open moeten worden.
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Als laatste bestaat het probleem van het onizellen van gegevens in informatie. Dc meeste

bestaande systemen houden er geen rekening mee dat de beschikbare informatie anders

gebruikt wordt dan voor de bestaande toepassing. Het is vaak moeilijk om uit te zoeken

welke gegevens je precies nodig hebt en hoe je deze gegevens op dezelfde basis kunt

integreren. Verder is het vaak zo dat bepaalde informatie om een informatievraag te

ondersteunen helemaal niet voorhanden is, dit geldt met name voor historische gegevens die

vaak onvoldoende worden bewaard.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat de zogenaamde natuurlijk gevormde architectuur die

ontstaat door het veelvuldig gebruik van extractieprogrammas op verschillende niveaus

ontoereikend is om de behoefte aan informatie te ondersteunen. Om aan deze behoefte wel te

voldoen is een andere architectuur noodzakelijk.

Wat hiervoor een oplossing kan bieden is de datawarehouse omgeving oftewel de

gestructureerde' omgeving.

3.1.2 De gestructureerde omgeving
Aan de basis van een gestructureerde omgeving staan twee vormen van gegevens: primitieve

en afgeleide gegevens. Primitieve gegevens zijn gedetailleerde gegevens, die meestal actuele

waarden bevatten. Primitieve gegevens komen uit de operationele database.

Afgeleide gegevens zijn gegevens die zijn samengevat of waarop een berekening is gedaan,

meestal gaat het om historische gegevens. Een ander belangrijk verschil is dat primitieve

gegevens kunnen worden bewerkt, terwiji dit voor afgeleide gegevens niet mogelijk is.

Afgeleide gegevens kunnen niet worden bewerkt omdat ze anders niet meer consistent zijn

met de primitieve gegevens waar ze van zijn afgeleid.

Deze scheiding van gegevens leidt binnen de gestructureerde omgeving tot een volgende

architectuur:
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Figuur 2 De gestructureerde omgeving

Er zijn 4 niveaus in de gestructureerde omgeving. Het operationele niveau bevat uitsluitend

primitieve gegevens. Het datawarehouse bevat primitieve gegevens die niet kunnen worden

bewerkt en tevens afgeleide gegevens. Het afdelingsniveau heeft bijna uitsluitend afgeleide

gegevens. En tenslotte op het individuele niveau worden tijdelijke, ad hoc analyses uitgevoerd

op de diverse bestanden.

Op het afdelingsniveau komen alle gegevens vanuit het datawarehouse. Het afdelingsniveau

bevat informatie specifiek voor bepaalde doeleinden. Er kunnen dus meerdere

afdelingsniveaus voorkomen gebaseerd op een en dezelfde datawarehouse. Het

afdelingsniveau wordt ook wel het 'datamart'-niveau of het 'OLAP'-niveau (online analytical

processing niveau) genoemd.

Een belangrijk aspect van de gestructureerde omgeving is de integratie van gegevens; als de

gegevens van de operationele omgeving naar de datawarehouse omgeving worden verplaatst,

zijn ze geintegreerd.

in

Operationeel Atomair/ datawarehouse



3.1.3 De datawarehouse omgeving
Een datawarehouse is een onderwerp-georienteerde, geintegreerde, statische en tijdgebonden

verzameling gegevens ter ondersteuning van beslissingen op managementniveau.

De kiassieke database is gebouwd ter ondersteuning van applicaties, terwiji het

datawarehouse :ich richt op de onderwerpen in de database. Neem als voorbeeld een

verzekeringsmaatschappij, die moet applicaties ondersteunen voor een autoverzekering, een

levensverzekering, etc. Een datawarehouse richt zich in het bijzonder op de onderwerpen als

kiant, polis, premie, etc.

Het tweede belangrijke aspect van een datawarehouse is dat het geintegreerd is. De gegevens

vorden zodanig in het datawarehouse ingevoerd dat ze van de vele inconsistenties van de

applicaties ontdaan zijn. In het datawarehouse wordt gezorgd voor consistentie in de codering

van de attributen, de naamgeving, afmetingen van de velden, etc.

Uet derde belangrijke kenmerk van een datawarehouse is dat het statisch is. Gegevens in een

operationele omgeving kunnen worden gewijzigd, voor een datawarehouse geldt in zijn

algemeen dat gegevens alleen worden gelezen en niet worden gewijzigd.

Het taatste belangrijke kenmerk van een datawarehouse is dat het tdgebonden is.

Deze tijdgebondenheid komt op een aantal manieren tot uiting:

1. De bewaartermijn van gegevens in een datawarehouse is in het algemeen langer dan bij

operationele systemen. Bij operationele systemen is een bewaartermijn van 3 maanden tot

een jaar normaal terwiji dit voor een datawarehouse zich vaak uitstrekt over enkele jaren.

2. Operationele databases bevatten actuele waarden, terwiji datawarehouses vaak niet meer

zijn dan 'snapshots', die op een bepaald moment zijn opgenomen.

3. Operationele databases kunnen tijdselementen bevatten, terwij 1 datawarehouses altijd

tijdselementen bevatten.
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De structuur van het datawa rehouse

Operationele
I nformatie

Meta-
gegevens

Figuur 3 De structuur van het datawarehouse
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Ontwerp van het datawarehouse

Gra,: ,,lari!ei!
In het datawarehouse bestaan verschillende niveaus van detail. Er is een verouderd

detailniveau(bij voorkeur opgeslagen op een of ander massageheugen), een huidig

detailniveau, een niveau van licht getotaliseerde gegevens(de datamart) en een niveau van

sterk getotaliseerde gegevens. Gegevens stromen vanuit de operationele omgeving naar het

datawarehouse. Bij de verschuiving van het operationele naar het datawarehouse-niveau

worden meestal veel gegevens getransformeerd. Een van de belangrijkste aspecten bij het

ontwerp van een datawarehouse is granulariteil. Granulariteit heeft betrekking op de mate van

detail van gegevens in het datawarehouse. Hoe gedetailleerder, hoe lager het niveau van

granulariteit. Hoe minder gedetailleerd, hoe hoger het niveau van granulariteit. Geaggregeerde

gegevens hebben dus een hoger niveau van granulariteit. Bij het ontwerp van een

datawarehouse kan ervoor gekozen worden om alle gegevens, of slechts bepaalde gegevens

op te slaan bij een hoger niveau van granulariteit. Dit heeft als voordeel dat er (veel) minder

ruimte nodig is voor de opslag van de gegevens, maar als nadeel dat er minder details terug te

halen zijn uit de opgeslagen gegevens. De afweging welk niveau van granulariteit nog

voldoende is om op (bijna) alle te verwachten queries te kunnen antwoorden is een van de

belangrijkste bij het ontwerp van een datawarehouse.

Tweevoudig niveau van granulariteit

Vaak bestaat er behoefte aan om gegevens efficient op te slaan en te benaderen en gegevens

in detail te kunnen analyseren. Wanneer een datawarehouse veel gegevens bevat is het de

moeite van het overwegen waard om twee (of meer) niveaus van granulariteit aan te brengen.

In het datawarehouse komen dan bijv. twee soorten gegevens voor: licht getotaliseerde

gegevens en 'archief'-gegevens. Het voordeel van deze 2 niveaus van granulariteit is dat bet

grootste deel van de verwerking plaats vindt op de licht-getotaliseerde gegevens die compact

en gemakkelijk te benaderen zijn. Als een hoger detailniveau vereist is, kan het archiefniveau

gebruikt worden. Als het archiefniveau relatief weinig wordt benaderd kunje dit, als extra

voordeel, opslaan op een goedkoper en langzamer opslagmedium.

Datawarehouses zijn vaak onderdeel van beslissingsondersteunende systemen(oftewel:

Decision Support Systems).
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Iiteratuur over datawarehouses:

Het opzetten van een datawarehouse

\V.H. Immon

Acedemic Service 1998

Artikel : Ontwikkelen rondom de cyclus

Joost van Bilsen en Peter Grimberg

Informatie (Maandblad voor de informatievoorziening)

januari 1999
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Microsoft Visual Foxpro 6.0

3.1.4 Inleiding
Microsoft Visual Foxpro is zoals de naarn a! aangeeft een visueel georienteerde

databaseomgeving. Met de visuele ontwerp-tools kunnen betrekkelijk snel schermen,

queries en rapportages(overzichten van queryresultaten) gemaakt worden. Qua opzet van de

visuele interface, en het zelfontwerpen van een visuele interface lijkt Visual Foxpro op de

andere Microsoft producten uit de 'visual serie', zoals Visual Basic en Visual C++. Het

voordeel hiervan is dat als je bekend bent met een van de producten uit deze serie je niet veel

tijd hoeft te besteden aan het leren kennen van de visuele interface.

Bovendien kun je visuele objecten die in een van de andere talen ontwikkeld zijn direct

gebruiken in Foxpro, mitsje de te gebruiken 'methods' kent (of de specificatie ervan kunt

opzoeken).

Foxpro behoort tot de familie van x-base databases: een reeks databaseproducten die in het

verleden zijn afgesplitst van dBase. Het maakt ook gebruik van (een vorm van) het dBase-

bestandsformaat.

Kort gezegd is Visual Foxpro een relationeel databasemanagementsysteem dat SQL als query-

language ondersteunt. Verder heeft Visual Foxpro een bijbehorende programmeertaal die

object-georienteerd is.

Hieronder volgen wat kenmerkende punten van Foxpro op een rijtje:

• Het heeft een snelle databasekernel

• Het bevat snelle importfuncties voor veel verschillende dataformaten

• Goede uitrusting met gegevenstypen, geldigheidsregels, referentiele integriteit, triggers en

transacties

• Max. databasegrooue vrijwel onbeperkt

• Via de ODBC(Open DataBase Connectivity, een door Microsoft opgestelde

deelverzameling van SQL, die het mogelijk maakt met andere databases te

communiceren) is het ook in client-server omgevingen te gebruiken

• Het heeft een Objectgeorienteerde programmeertaal met embedded x-basecommando's

• ActiveX en DLL-benaderingen, d.w.z. dat gecompileerde objecten geintegreerd kunnen

worden in de programmeertaal
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• Indexering en her-indexering is in Foxpro bijzonder snel. In feite is dit een van de redenen

waarom Microsoft Foxpro heeft aangekocht. De methoden die Foxpro hiervoor hanteert

worden flu ook in andere Microsoft databaseproducten gebruikt( Acces en SQL-server).

(Bron: CT-magazine mei 1999)

Kortom Visual Foxpro is een van de krachtigere en flexibelere database managementsystemen

voor desktopcomputers of kleine servers.
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3.1.5 Overzicht

In Visual Foxpro kun je op een aantal verschillende manieren programmeren. Gedeeltelijk is

dit historisch zo gegroeid, omdat ieder opvolgend Foxpro product de oude programmatuur

moest blijven ondersteunen(upwards compatible). Anderzijds zijn er verschillende methoden

die je kunt hanteren om een databasesysteem te bouwen.

De eerste methode die je kunt gebruiken is een databasesysteem opzetten met behulp van de

ingebouwde wizards. Het voordeel hiervan is dat je zeer snel een enigszins aanvaardbaar

resultaat kunt genereren. Dit kan handig zijn om snel een werkend prototype te maken. Verder

is deze methode in dit project niet zo interessant omdat je vastzit aan bet door de wizard

gegenereerde resultaat. Het resultaat is niet zelfstandig verder te bewerken. zodat het niet of

nauwelijks flexibel is.

De iit'eede methode maakt gebruik van de ingebouwde designtools.

Dit zijn handige hulpmiddelen voor bet opzetten van o.a.tabellen, databases en classes. Verder

kun je hiermee schermen, menu's en rapportages maken voor de user interface.

Programmacode is hierbij op een gernakkelijke wijze te integreren met de user interface. Deze

methode is heel flexibel, enje zou in principeje databasesysteem m.b.v. deze designtools en

geintegreerde programmacode kunnen maken.

De derde methode is dat je alles in programmacode afhandelt. In principe kun je alles wat je

met de eerste twee methoden kunt ook in programmacode doen. Visual Foxpro heeft ook een

uitgebreide programmeertaal, waarin zowel procedureel als object-georienteerd

geprogrammeerd kan worden.

Het is mogelijk orn classes te definieren met bijbehorende methoden en events, die je dan al

dan niet gecompileerd kunt gebruiken in je programma's. Ook kun je gebruik maken van

inheritance om van gedefinieerde classes weer andere classes af te leiden.

In zijn algemeenheid zal de opzet van een databasesysteem gebeuren d.m.v. een combinatie

van de tweede en de derde methode. Zo is het handig om de database te onwerpen m.b.v. de

databasedesigner. Hier kunnen alle tabellen, indexen, relaties, databaserules e.d. worden

gegenereerd. Bij het verdere ontwerp van het databasesysteem zal bet affiangen van de mate
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van flexibiliteit, hergebruik van code en de beschikbare tijd ofje alles gaat uitscbrijven in

code of niet.

Om alle componenten die bij bet opzetten van een databasesysteem komen kijken, zoals de

menu's, de schermen en programmatuur overzichtelijk bij elkaar te kunnen houden kun je

gebruik maken van de Project Manager. Hierin kun je de individuele componenten

ontwerpen, veranderen en testen. Uiteindelijk kun je de Project Manager ook gebruiken om de

hele applicatie te compileren.

Choose a tab to see different

r
categories in your project...

L.:I.J 1 Data
1

Documents
1

Classes
1

Code

+

+ ( Documents
IJ Class Libiaries

+ Code
+ Other

Description:

Path:

Prcieo Manager Proiectl

1
Other lEilI New...

add...

odify

Ri
Remove...

_j
Bu...

— .. then choose one of the
command buttons.

Figuur 4 De project manager van Visual Foxpro
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3.1.6 Programmeren in Visual Foxpro

De mogelijkbeden die de Visual Foxpro programmeertaal biedt op bet gebied van

controlestructuren, lussen, etc. komen ruwweg overeen met hetgeen talen zoals Pascal of C

bieden, hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste elementen.

Datatypes
Met het gebruik van datatypes in Visual Foxpro wordt veel minder strict omgegaan dan in een

taal als bijvoorbeeld Pascal. Zo hoefje variabelen niet te declareren voor gebruik. Als je

variabelen niet declareert krijgt de variabele het type van de initiele waarde dieje aan de

variabele toekent.

Er vordt een onderscheid gemaakt tussen de variabeletypen Public, Private en Local. Als je

een variabele niet declareert wordt deze automatisch van het type Private.

De verschillende types op een rijtje:

Public : variabele bekend in het hele programma.

Private: variabele alleen bekend in procedure en de onderliggende procedures, niet

daarboven.

Local : locale variabele, ook niet bekend in onderliggende procedures.

Verder zijn er de gebruikelijke datatypes, zoals: Character, Logical, integer, numeric, date,

etc.

Functies
Visual Foxpro heefi zeer veel voorgedefinieerde functies. Veel daarvan zij gericht op bet

converteren van data of leveren informatie over data.

Voorbeelden:

LENO: levert de lengte van een string.

STRO: zet een numerieke waarde om in een string waarde, etc.

CTODO: Character_To_Date, zet een datumveld dat als string wordt aangeleverd om in bet

interne datumformaat.
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Programma flow

Conditionele sprongen

Een eerste methode om het programmaverloop te sturen is m.b.v. conditionele sprongen,

Visual Foxpro biedt daarvoor in principe twee mogelijkheden:

• IF...ELSE ... ENDIF

• DO CASE ... ENDCASE

Dit zijn bekende commando's, met dat verschil dat in de DO CASE structuur de conditie voor

een CASE er hetzelfde uitziet als bij de IF, en niet aan voorwaarden gebonden is zoals in

Pascal.

Iteratie
Als je dezelfde programmacode meerdere keren wilt uitvoeren heb je in principe de volgend

mogelijkheden:

• SCAN...ENDSCAN

• FOR... ENDFOR

• DO WHILE ... ENDDO

De FOR en DO WHILE constructies zijn de bekende methoden van

programmacodeherhaling.

De SCAN lus is in principe een DO WHILE lus, met als verschil dat je door een geselecteerde

tabel loopt, en aan het eind van de SCAN lus er naar het volgende record wordt geskipped.

Functies en procedures
Functies en procedures bieden in principe dezelfde mogelijkheden als de meeste andere

programmeertalen, en zien er als volgt uit:

• PROCEDURE ... ENDPROC

• FUNCTION ... ENDFUNC
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Procedures en functies kunnen dan op de volgende manieren worden aangeroepen:

DO Procedurenaam WITH PARAMETERS procedureparameters

of:

Functienaam(functieparameters)

De functies en procedures hoeven niet perse in dezelfde program file te staan. Je kunt ook

functies en procedures anroepen die in andere program files staan. Deze functies en

procedures kun je beschikbaar maken m.b.v. bet commando:

SET PROCEDURE TOprogrammanaam.

Dc procedure moet dan in dit programma gedefinieerd zijn.

Parameters kunnen zowel by value als by reference worden doorgegeven.

In de verdere verloop van het versiag zullen een aantal van commentaar voorziene Visual

Foxpro-programma' s voorkomen.

Object-georienteerd programmeren

Visual Foxpro ondersteunt naast de mogelijkheid van procedurele programma's ook de

mogelijkheid om objectgeorienteerde programma's te schrijven.

Aan de basis van objectgeorienteerde programma's staan de classes. Classes zijn net als in

andere objectgeorienteerde talen de bouwstenen waarop een objectgeorienteerd programma is

gebaseerd. Van de classes kunje objecten. ofwel instanties van de class afleiden dieje kunt

gebruiken in je programma.

Objecten hebben bijbehorende properties, events en methods.

Aan ieder object zijn properties of attributen verbonden. Deze properties worden bepaald door

de class waarop het object gebaseerd is. De properties kunnen zowel bij de class-definitie als

later run-time worden bepaald.
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leder object kan reageren op gebeurtenissen. events genaamd. Een event is een van tevoren

bepaalde gebeurtenis. die zowel door de gebruiker van het systeem als het systeem zelfkan

worden geinitieerd.

De methods zijn de bij de objecten horende procedures. De methods kunnen worden

aangeroepen door de code achter de events, of ze kunnen van buiten het object worden

aangeroepen.

Classes kun je zowel programmatisch als m.b.v. designtools ontwerpen, en ook is een hybride

vorm mogelijk waarbij je van beide methoden gebruik maakt. Dit zou er bijv. als volgt uit

kunnen zien. Gebruik makend van de designtool om een scherm te ontwerpen (de

fbrmdesigner) ontwerp je een scherm. Je geeft aan welke tekst waar op het scherm moet

komen. Velden uit tabellen in de database

kunje weergeven op bepaalde posities op het scherm. Ook kunje aangeven dat een bepaalde

text op bet scherm in directe relatie staat tot (een) veld(en) in een tabel. D.w.z. een

verandering op het scherm betekent een verandering in de tabel en een wijziging in de tabel

betekent een wijziging op het scherm.( In principe althans, je moet om de weerspiegeling op

het scherm weer te geven eerst nog een methode aanroepen genaamd "Refresh")

Als het scherm ontworpen is en de links naar de database gelegd zijn, kun je vervolgens je

eigen programmacode gaan schrijven die hoort bij bepaalde events. Deze events kunnen bijv.

zijn dat iemand met zijn muis klikt op een knop op het scherm, een gebruiker die een

wijziging doorvoert op het scherm, etc.

Het aldus ontstane ontwerp kun je opslaan als class. Deze class kun je dan gebruiken om weer

andere classes van afte leiden.

Het creëren van een Database

Een database in Visual Foxpro kun je creeren m.b.v. de designtools(de database- en

tabledesigner in dit geval), of met behuip van de programmeertaal.

Het voordeel van werken met een database boven het werken met losse tabellen is datje

allerlei extra voorwaarden aan tabellen en relaties kunt opleggen in de data dictionary.

Dc Visual Foxpro data dictionary ondersteunt de volgende mogelijkheden:
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• Primary en candidate keys

• Permanente relaties tussen tabellen

• Default-waarden voor velden

• Input masks en weergaveformaten voor velden

• Triggers. Een trigger is een stukje code dat hoort bij een tabel en wordt aangeroepen

als een van de records in de tabel wordt veranderd. Een trigger kan dan zorgen voor

een side-effect, zoals bijv. een procedure die wordt aangeroepen op een bepaalde

voorwaarde, zorgen voor referentiele integriteit, foutafhandeling, etc.

• Stored procedures, procedures en functies die horen bij de database en die kunnen

vorden aangeroepen vanuit de database. Een voorbeeld hiervan is het automatisch

toevoegen van een voignummer in een tabel.

• Connections naar tabellen ("remote datasources")

• Local en remote views

• Lange namen voor tabellen en velden

• Commentaar bij iedere tabel, veld of database

Een aantal veelgebruikte DDL-commando's zijn:

• CREATE DATABASE: creeert een database

• ADD TABLE! REMOVE TABLE: voegt een tabel aan de database toe, resp. maakt

hem los

Ta bellen

Een database is natuurlijk niets zonder dat het tabellen bevat. Hieronder volgt een globale

beschrijving van het gebruik van tabellen in Foxpro. Eerst volgen een aantal belangrijke

commando's:

• CREATE TABLE: creeert een tabel

• ALTER TABLE: hiermee kunje een tabel aanpassen
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• REMOVE TABLE: verwijdert een tabel

• ADD/REMOVE TABLE: hiermee kun je een vrije tabel aan een database toevoegen

ofjuist een tabel uit de database verwijderen.

• INDEX ON ...: hiermee kunje een index maken in een tabel, er kunnen tegelijkertijd

meerdere indexen bestaan, welke index je gebruikt selecteer je met:

• SET ORDER TO: Geeft aan welke van de mogelijke indexen op een tabel

daadwerkerkelijk gebruikt wordt

De Interface

Om gebruikers van een database toegang te geven tot de gegevens in de database kun je

gebruik maken van de de mogelijkheden van de visuele interface van Foxpro.

Aan de basis van de visuele interface staan de schermen en de objecten op de schermen.

Bij het maken van de visuele interface kun je ook weer gebruik maken van de designtools die

Foxpro biedt, zoals de form designer. Hiermee kun je een scherm ontwerpen naar eigen

inzichten. Objecten dieje nodig hebt kiesje vanaf een toolbar en kunje m.b.v. de muis op het

scherm op de plek en de grootte maken die je zeif wilt. Je kunt de kleuren, grootte van het

scherm en de objecten instellen. Tevens heb je bij ieder object de rnogelijkheid om een lijst

met properties op te roepen. Je kunt properties instellen of de waarden van properties

veranderen. Wat er feitelijk gebeurt is datje d.m.v. deze lijst met properties de eigenschappen

van een van de classes van Foxpro zeif aanpast( de door Foxpro zelf gedefinieerde classes

noem je de baseclasses van Foxpro). Het is hierbij ook weer mogelijk het resultaat op te slaan

als class. Zodatje van een eenmaal gemaakt scherm meerdere schermen kunt afleiden. Via

deze lijst met properties heb je ook toegang tot de events en methods van een form , of een

van de objecten op het scherm. Zodat je bijv. code kunt schrijven die geassocieerd is met de

knoppenbalk op een scherm.

Verder kun je in Foxpro zowel programmatisch als met behuip van de ingebouwde menu

designer je eigen menu creeren, om de gebruiker op deze manier de gelegenheid te geven

keuzes te maken. Achter de verschillende menu-opties kun je aangeven wat er moet gebeuren.

Je kunt hier programmatuur opstarten of een ander scherm opstarten.
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4 Socratis

4.1 Opbouw van het systeem

4.1.1 Functionaliteit van het systeem
Een eerste taak die het systeem uit moet kunnen voeren is het inlezen van de gegevens uit de

benodigde gemeentelijke registraties(huursubsidie, bij stand, gemeentelijke belastingen bij v.).

In het algemeen leveren gemeenten de benodigde gegevens per registratie op verschillende

manieren aan. De gegevens moeten eerst naar tabellen ingelezen worden die door Foxpro te

bewerken zijn.

Als dit is gebeurd moeten de gegevens worden omgezet naar de registratie zoals die door

Socratis wordt gebruikt, d.w.z. dat bijv. datumstrings worden omgezet naar datumvelden,

bedragen worden omgerekend naar guldens, etc. De gegevens worden ook opgeslagen in

relationele tabellen waarbij gegevens die logisch bij elkaar horen in één tabel worden

opgeslagen.

In de verschillende tabellen zijn nu gegevens over personen opgeslagen onder het

registratienummer dat door de betreffende registratie wordt gebruikt. Als er over een persoon

gegevens bekend zijn uit meerdere registraties willen we deze natuurlijk met elkaar kunnen

combineren. De methode die hiervoor gebruikt wordt is dat de persoonsgegevens indien

rnogelijk "gelinked" worden aan het Gba(de gemeentelijke basisadministratie) waar immers

alle personen uit een gemeente staan geregistreerd(bovendien is dit in zijn algemeenheid ook

de meest betrouwbare registratie).

Een volgende stap is dat deze gegevens worden geIntegreerd met de data die eventueel a! in

het systeem aanwezig was. Dit zijn bijv. de gegevens over vroegere periodes die a! eerder in

het systeem zijn ingelezen. Belangrijk hierbij is dat gegevens die daadwerke!ijk bij elkaar

horen, d.w.z. gegevens over dezelfde persoon ook geIntegreerd worden opgeslagen, d.w.z.

onder hetzelfde registratienummer. Verder moeten oude gegevens die gewijzigd zijn of niet

meer geldig zijn worden afgesloten of worden veranderd in het systeem(afhankelijk van de

aard van het gegeven).

Als dit allemaal is afgerond is de basis voor de verdere bewerkingen gelegd. De basistabellen

vaarop verdere berekeningen en bewerkingen plaatsvinden liggen flu vast. Door deze

26



informatie te combineren kunnen nieuwe tabellen gegenereerd worden, die geaggregeerde

gegevens over de basistabellen bevatten.

Een van de eerste dingen die bepaald moet worden is de samenstelling van de huishoudens in

de gemeente, omdat gegevens zowel op huishoud- als op persoonsniveau gegenereerd moeten

kunnen vorden. Op grond van alle informatie die op deze manier bij elkaar is gebracht

worden vervolgens allerlei geaggregeerde gegevens over de personen en huishoudens in

aparte tabellen opgeslagen. Een van de belangrijkste gegevens die aangeleverd moet kunnen

worden is een inkomensgegeven. Aangezien dit gegeven in een aantal verschillende

registraties voor kan komen, zal er een hierarchie moeten zijn in de herkomst van het

inkomensgegeven, in combinatie met de recentheid van het gegeven om het uiteindelijke

inkomensgegeven te bepalen.

Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot zowel een persoons- als een huishoudentabel, waarin

zoveel rnogelijk (nuttige) informatie over zowel personen als huishoudens is verzameld.

4.1.2 Schematische opbouw van het systeem
Eerst worden de gegevens uit de gemeentelijke registraties geconverteerd naar het formaat

zoals dat gebruikt wordt in Socratis. Dit heet inlezen in het schematisch overzicht. Er wordt

daar onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele gegevens. Vaste gegevens liggen in

principe per persoon vast, te denken valt aan geboortedatum en geslacht. Variabele gegevens

kunnen in de loop der tijd wijzigen, bijv. adres of burgerlijke staat. Als de gegevens historisch

worden bijgehouden(d.w.z. er wordt in de loop der tijd gekeken welke veranderingen

optreden, en wanneer) kunnen per persoon meerdere records voorkomen.

Vervolgens worden deze gegevens vergeleken met de bestaande informatie die al in het

systeem is opgeslagen, dit heet update,, in het schematisch overzicht. Afhankelijk van het

type gegeven worden de nieuwe gegevens vergeleken met de a! bestaande gegevens en

worden indien nodig de laatste gewijzigd, of wordt er een record toegevoegd met de nieuwe

gegevens. In dit laatste geva! zu! je aan het record mee moeten geven in welke periode in de

tijd elk van de records geldig is.

Tijdens de vergelijking van de nieuw ingelezen gegevens met de at bestaande gegevens wordt

ook gekeken of een klient al voorkomt in de desbetreffende tabel.
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Als dit niet het geval is bestaat er nog geen link naar het Gba. De procedure die dan wordt

gevolgd is als volgt:

Er wordt een nieuw record met een nieuw uniek nummer gegenereerd in het Gba. De NAW-

gegevens (Naam, adres, woonplaats) van de persoon worden hierin opgeslagen. Het record

krijgt een kenmerk mee dat de gegevens niet uit de Gba-registratie zeif komen.(het wordt een

zgn. fictiefpersoon in het Gba).

Na afloop worden door middel van een automatische koppeling deze fictieve inwoners

gekoppeld aan personen uit de Gba-registratie zeif. Dit automatische koppelen vindt dus

plaats op alleen het Gba-bestand(alle gegevens hiervoor zijn immers voorhanden). Als het

Iukt orn een fictieve inwoner te koppelen aan een persoon uit het echte Gba-bestand dan wordt

het fictieve record vemietigd, en komt in de registratie waar de gegevens vandaan kwamen

een verwijzing te staan naar het reële Gba-record.

Er blijft dan altijd een groep over die niet direct te koppelen is. Voor deze gevallen wordt een

alternatievenlijst samengesteld waarmee indien gewenst semi-automatisch fictieve inwoners

kunnen worden toegewezen aan een echte inwoner. Dit gebeurt d.m.v. de handmalige

koppeling. Waarmee ook deze fictieve inwoners verdwijnen uit het Gba-bestand(tenminste als

er voldoende gegevens in een record voorhanden zijn om deze stap mogelijk te maken).

Als deze acties zijn ondernomen kan vervolgens op een gewenst peilmoment(een moment in

de tijd). waarover Gba-gegevens voorhanden zijn. samengestelde bestanden worden gemaakt

op persoons- en huishoudenniveau. Eerst moet hiervoor worden bepaald welke personen tot

welk huishouden behoren. Dit gebeurt in de stap huishoudens samenstellen.

Nadat dit is gebeurt kun je de samengeslelde bestanden gaan maken. Dit zijn geaggregeerde

gegevens, zowel op persoons- als op huishoudniveau.
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Schematisch ziet het hele proces er als volgt uit:

Oruginele
registraties
in gemeente

Tijdelijke ingelezen
Bestanden in formaat
van Socratis

defintieve bestanden
van Socratis

samengestelde
bestanden in

SOCRATIS
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4.1.3 Het datamodel
Het bestandsformaat van Socratis bestaat uit zogenaamde 'vaste' en 'variabele' tabellen.

Naast bet klientnummer bestaat de vaste tijdelijke tabel uit alle NAW gegevens(Naam, Adres

enwoonplaats). Elke klient komt hierin slechts één keer voor. De NAW gegevens zijn

eigenlijk veranderlijk en variabel, maar omdat deze gegevens in het vervoig van het systeem

alleen nog gebruikt worden voor bet koppelen van de klient aan het Gba is er voor gekozen

deze hierin onder te brengen.

De tijdelijke variabele tabellen bestaan naast het klientnummer uit alle wisselende gegevens

die bijgehouden worden over elke regeling inclusiefeen begin- en einddatum van de

geldigheid. Inkomens- en vermogensgegevens worden geregistreerd in aparte tabellen.

De variabele tijdelijke tabellen kunnen op twee manieren zijn opgebouwd namelijk met

maximaal één record per klient als sprake is van zogenaamde standsgegevens(bijv. een

jaarbestand) en meerdere records per klient voor historische gegevens. Historische gegevens

kunnen alleen worden overgenomen naar Socratis als van dit gegeven tenminste een

begindaturn (en/of einddatum) aanwezig is in de gemeentelijke registratie.
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4.2 Benodigde programmatuur

Achtereenvolgens gaat het orn een beschrijving van de programmatuur voor het inlezen naar

het Socratis-formaat, het actualiseren van de al bestaande gegevens in het systeem met de

nieuwe gegevens, het koppelen van nieuwe klienten in één van de bestanden aan een persoon

in het Gba, het bepalen wie met wie een huishouden vormt en het samenstellen van de

makkelijk analyseerbare personen- en huishoudensbestand.

4.2.1 Inlezen naar formaat Socratis
Met behuip van deze programma's worden aan de hand van de originele bestanden de

tijdelijke tabellen in Socratis gevuld waardoor de gegevens uit de gemeentelijke registraties in

het bestandsformaat van Socratis komen te staan.

\Velke registraties moeten worden ingelezen in het formaat van Socratis hangt af van de

opdracht van de kiant. Dit kan dus verschillen per opdracht. Daarnaast zijn de registraties van

de kianten vaak niet gelijk. De gegevens die worden geregistreerd zijn niet altijd dezelfden en

daarnaast kunnen dezelfde gegevens op verschillende manieren geregistreerd staan. Dit alles

betekent dat deze programma's maatwerk voor de kiant zijn die bij elke opdracht opnieuw

moeten worden gemaakt.

Voor de gemeente Smallingerland zien de inleesprocedures er als volgt uit.

4.2.2 Gba
De Gba-gegevens worden op een bepaalde peildatum ingelezen naar een drietal tabellen,

namelijk een vaste tabel, een adrestabel en een tabel met variabele gegevens. Omdat van het

Gba de gegevens op een peilmoment worden ingelezen heeft elke tabel dus maar één record

over elke inwoner van dat moment.

In de vaste tabel staan, naast het a-nummer, dat bet registratienummer van de inwoner is,

gegevens als de naam van de persoon, de geboortedatum en bet geslacht. Deze gegevens

worden als niet veranderlijk beschouwd. De adres gegevens staan op basis van het a-nummer

in de adrestabel, terwiji de overige gegevens als naam van de partner, burgerlijke staat en a-

nummer van het gezinshoofd in de variabele tabel staan. De tabellen zijn onderling verbonden

door middel van het a-nummer.



4.2.3 Bijstand
De hijstandsgegevens in Smallingerland worden door de systeembeheerder van het

uitkeringensysteem aangeleverd in een drietal bestanden, namelijk een bestand met de

uitkeringen voor levensonderhoud, één met de structurele bijzondere bijstand en één met de

incidentele bijzondere bijstand. In alle drie de bestanden staan gegevens als klientnummer,

sofi-nummer en naam. adres, woonplaats, fase-indeling en woonvorm. Dit zijn

standsgegevens. Dc uitkeringsgegevens zijn historisch (inclusief begin en einddatum). Omdat

de uitkeringsgegevens historisch zijn kunnen in de originele bestanden meerdere records

voorkomen per klient.

Deze gegevens worden vervolgens geschreven naar de tijdelijke tabellen in het Socratis

formaat. De gegevens worden verdeeld over een vijftal tabellen die onderling verbonden zijn

door bet klientnummer. Ten eerste is er de tabel met vaste gegevens met daarin, naast het

klientnummer, de NAW gegevens. In de variabele tabel staan de variabele standsgegevens uit

de drie originele tabellen; het vermogen staat echter in de vermogenstabel. In beide laatste

bestanden is dus de begindatum gelijk aan de peildatum en is de eindatum niet ingevuld.

Ten slotte zijn er nog twee tabellen voor de uitkeringen voor levensonderhoud en voor de

bijzondere bijstand. Deze zijn historisch en bevatten dus meerdere records per klient. De

einddatum bij de incidentele(eenmalige) bijzondere bij stand is hierbij gelijk aan de

begi ndatum.

4.2.4 Kwijtschelding
De tijdelijke kwijtscheldingsbestanden bestaan uit vier tabellen. Een vaste tabel, een variabele

tabel, een inkomens- en een vermogenstabel. Alle vier geven de situatie op een bepaald

moment weer en bevatten dan ook maar één record per klient. In de inkomenstabel staat het

inkomen op de aanvraagdatum en in de vermogenstabel het vermogen op de aanvraagdatum.

In de variabele tabel staat hoeveel kwijtschelding men aanvroeg en hoeveel men gekregen

heeft. Alle tabellen zijn met elkaar verbonden door het klientnummer.

4.2.5 Huursubsidie
Voor de huursubsidie wordt gebruik gemaakt van jaarbestanden. Dit betekent dat iedereen bij

het inlezen slechts één keer ingelezen mag worden voor een jaargang. Dc huursubsidie

gegevens bestaan uit een viertal tabellen, namelijk een vaste tabel met de gebruikelijke

gegevens, een variabele tabel met daarin ondermeer de kale huurprijs en het bedrag aan
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huursubsidie dat men ontvangt en tabellen voor het inkomen en het vermogen. Omdat het om

jaartabellen gaat mag per klient in elke tabel slechts één record voorkomen.

4.2.6 Vangnet
In dit bestand worden de gegevens historisch bijgehouden. Dit betekent dat alleen de vaste

tabel één record kent per klient. In de variabele, de inkomens en de vermogens tabel kunnen

meerdere records in de tijd voorkomen. Er mag echter geen sprake zijn van overlap in de tijd.

Anders gezegd de einddatum van het ene record moet voor de begindatum van de volgende

liggen. De tabellen hebben verder dezelfde inhoud als de huursubsidiebestanden.

4.2.7 WIW
In deze registratie staan alle personen die voor zover na te gaan ooit een dienstverband hebben

gehad bij de stichting Banenplan(Banenpool, WIW(o.a. Melkert-banen) en JWG'ers). In de

vaste tabel komt dus iedereen slechts één keer voor. Dit geldt ook voor de variabele tabel, de

inkomenstabel en de baantabel waarin de dienstverbanden zijn opgenomen.
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In figuur 6 is bovenstaande nog eens grafisch weergegeven:

Originele bestanden Socratis_bestanden: tabel 3010 t/m 3133 van het data_model

De desbetreffende bestanden Gba_bestanden: Gba_vast
zoals ze bij de Gba_adres

gemeente_I nste II ingen Conversie_program ma's Gba_var

geregistreerd zijn.
Bij stand_bestanden: B ijstand_vast

B ijstand_var
B ijstand_vermogen
Bijstand LOH
Bijstand GBB

I-Iuursubsid ie_bestanden: Huursubsidie_vast
Huursubsidie_var
Huursubsidie_inkomen
Huursubsidie vermogen

Kwijtscheldingsbestanden: Kwijtschelding_vast
Kwijtschelding_var
Kwijtschelding_inkomen
Kwijtscheld ing_vermogen

WiWbestanden: WIW vast
WIW_var
WI W_baan
WI W_inkomen

Vangnetregeling bestanden: Vangnet_vast
Vangnet_var
Vangnet_inkomen
Vangnet vermogen

Figuur 6 Het converteren van de bronbestanden
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4.2.8 Actualiseren bestaande gegevens in Socratis
Nadat eén of meerdere van de hierboven beschreven bestanden zijn geconverteerd en

ingelezen in het bestandsformaat van Socratis moeten vervolgens deze gegevens worden

vergeleken met de a! bestaande gegevens in het systeem met betrekking tot deze registraties.

Het grootste verschil tussen de tijde!ijke en de definitieve tabellen in Socratis is dat de

defintieve tabellen per registratie niet onderling verbonden zijn door het desbetreffende

k!ientnummer, maar door een persoonsnummer uit de tabe! waarin alle inwoners staan: de

Gba tabe! met de vaste gegevens.

Daartoe wordt eerst gekeken of het k!ientnummer a! voorkomt in de vaste tabel van de

desbetreffende registratie. Is dit niet het geval dan worden de NAW gegevens uit de vaste

tij de!ijke tabe! overgebracht naar de vaste Gba tabe!, waarbij automatisch een nieuw

persoonsnummer wordt gegeneerd in Socratis: het socnummer. Voor elke bron waaruit de

gegevens komen wordt vervolgens een code meegegeven zodat te herleiden is waar de

gegevens vandaag komen. Hierdoor is het mogelijk om de origine!e Gba-gegevens te

onderscheiden van de overige registraties. Het socnummer is het leidende identificatienummer

in Socratis en wordt in alle onderliggende bestanden gebruikt ter identificatie van een

persoon.

Als de k!ient a! wet bestaat wordt in de vaste tabel van de registratie het bijbehorende

socnummer opgezocht. Aan de hand van dit socnummer worden vervolgens alle gegevens in

de tijdelijke tabellen vergeleken met die in de definitieve tabellen. Alle definitieve tabellen

(behalve de vaste tabellen) houden gegevens historisch vast. A!s de tijdelijke tabellen

standsgegevens bevatten wordt aan de hand hiervan een historie opgebouwd. Is er sprake van

historische tijde!ijke tabe!!en wordt deze historie geheel overgebracht naar de definitieve

tabellen.

Al deze gegevens worden dus niet meer geregisteerd op basis van het k!ientnummer. maar op

basis van het socnummer.

4.2.9 Koppelingsprogramma's
Alle nieuwe klienten die worden bijgeladen in Socratis worden dus eerst toegevoegd aan het

Gba. Als het hierbij niet gaat om gegevens afkomstig uit het Gba zul!en deze personen

vervolgens moeten worden opgezocht in de Gba-gegevens, waama de k!ient die opgezocht is

vordt verwijderd en alle aan dit socnummer ge!ieerde records in andere bestanden worden
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gewijzigd in het socnummer van de gevonden persoon. Dit opzoek proces is onderverdeeld in

een automatische en een semi-handmatige vergelijking.

Eerst wordt de automatische vergelijking uitgevoerd. Hierbij wordt indien dit is geregistreerd

eerst gezocht op a-nummer en sofi-nummer. Als één van deze nummers gevonden is in het

Gba en de bijbehorende geboortedatum is gelijk dan wordt de klient toegewezen aan de

gevonden persoon in het Gba. De klient wordt ook toegewezen als zowel de postcode, de

geboortedatum als ook de achternaam gelijk is aan de persoon in het Gba. Als op basis

hiervan iemand niet kon worden toegewezen wordt een alternatievenlijst samengesteld op

basis van de volgende groepen. ledereen met het zelfde a-nummer of sofi-nummer, iedereen

met dezelfde geboortedatum en waarbij de achternaam behoorlijk overeen komt met die van

de klient en iedereen die woont (of heeft gewoond) op een adres met dezelfde postcode en

waarvan de achternaam redelijk overeenkomt met die van de op te zoeken klient.

Met behuip van deze alternatievenlijst kan indien gewenst vervolgens een semi-handmatige

zoekprocedure worden uitgevoerd. Hierbij verschijnt op een scherm per op te zoeken klient

een lijst met een aantal alternatieve mogelijke personen in het Gba die dezelfde persoon zou

kuiinen zijn. In deze procedure kan vervolgens worden aangegeven of de gezochte persoon

tussen de alternatieven zit en dus kan worden toegewezen, of dat de gezochte klient niet

gevonden is.

Door deze laatste stap is het dus mogelijk het bereik van Socratis te maximaliseren. Hierbij

moet echter wel de hiervoor benodigde tijd worden afgezet tegen het extra bereik dat hierdoor

vordt gerealiseerd.

4.2.10 Genereren huishoudnummers
Het toewijzen van individuen uit het Gba aan huishoudens vindt als volgt plaats. Hierbij

maken we onderscheid tussen éénpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens met en

zonder kinderen en éénoudergezinnen.

Het bepalen van het soort huishouden gebeurt aan de hand van gegevens uit het Gba, zoals

adresgegevens en gegevens over gezins- en familierelaties (de postcode, het volledige

huisnummer. het a-nummer van het gezinshoofd, de geboortedatum, de woonduur en de duur

in de gerneente).
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• Indien éen persoon op een adres woont is duidelijk dat er sprake is van een

éénpersoonshuishouden.

• Personen op één adres waartussen geregistreerde ouder-kindrelaties of echtrelaties bestaan

worden tot een gezamenlijk huishouden gerekend.

• Indien er een meerderjarige op een adres woont zonder echtrelatie en met een ouder-

kindrelatie tellen we een éenoudergezin.

• Indien er vier of meer meerderjarigen op een adres wonen gaan we ervan uit dat er

meerdere huishoudens op dit adres gevestigd zijn.

• Indien er drie meerderjarigen zonder echtrelatie op één adres wonen kijken we naar de

gemiddelde Ieeftijd. Ligt die onder de 27 jaar dan rekenen we iedere persoon als een

afzonderlijk éénpersoonshuishouden. Ligt de gemiddelde leeftijd boven de 27 jaar dan

tellen we één meerpersoonshuishouden.

• Verder nemen we aan dat personen in institutionele huishoudens, met uitzondering van

gehuwden, als afzonderlij ke éénpersoonshuishoudens te beschouwen zij n.

4.2.11 Samenstellen personenbestand
Dit programma moet de gegevens uit de verschillende bestanden in Socratis samenvoegen tot

één personenbestand waarin alle inwoners in een gemeente op een peildatum zijn opgenomen.

De meeste gegevens worden direct overgenomen uit de basistabellen, maar een aantal velden

worden samengesteld uit de gegevens van diverse tabellen, zoals bijvoorbeeld het inkomen of

bet belangrijkste inkomen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de peildata van de

verschillende basisgegevens. Daarnaast moet rekening gehouden worden met bet feit dat van

de samen te voegen bestanden niet alle gegevens ingevuld zijn: bet moet dus een flexibel

programma zijn dat niet vastloopt als gegevens ontbreken.

4.2.12 Samenstellen huishoudensbestand
Als bet samengestelde persoonsbestand is gemaakt kunnen de gegevens hierin op basis van

bet huishoudnummer, dat in een aparte tabel staat, worden geaggregeerd tot gegevens over

huishoudens. Omdat niet alle velden ingevuld zullen zijn moet ook hier rekening gehouden

worden met verschillende omstandigheden waaronder de geaggregeerde gegevens gemaakt

worden.



5 Het implementatietraject

5.1 Implement atie

5.1.1 Het inlezen van gegevens

Voordat je jets kunt met de aangeleverde gegevens moeten deze eerst worden omgezet in

Visual Foxpro tabellen. Foxpro kan standaard met een aantal formaten goed overweg. Foxpro

biedt rnogelijkheden voor het omzetten van textbestanden waarbij de velden op vaste posities

in de text staan. (bijv. Naam van pos. 0 tot 30, straatnaam van pos. 31 tot 70 etc). Ook kunje

textbestanden met een voorathepaald scheidingsteken omzetten naar Foxprotabellen. Verder

kun je standaard excel-bestanden, dbaselll en dbaselV bestanden en nog een aantal

spreadsheet en databaseformaten omzetten naar Foxprobestanden.

De eerste fase van een inleesprocedure komt er globaal op neer dat je een Cursor (Een Visual

Foxprotabel die alleen bestaat in het geheugen van de computer en niet op harde schijf wordt

opgeslagen) aanmaakt die precies de velden die in het aangeleverde bestand zitten

weerspiegeld. Vervolgens converteerje het aangeleverde bestand naar deze Cursor. De

inhoud van de velden blijft hetzelfde, je kunt ze flu alleen wel als Foxpro-bestanden

benaderen.
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Een voorbeeld van een inleesprocedure van een kwijtscheldingsbestand zou er als volgt uit

kunnen zien (schematisch):

PROCEDURE Inlezenkwijtschelding
Openen_tabellen ()
Inlezenbronbestand ()

Verwer ken ()

Sluitentabellen()
ENDPROC

PROCEDURE Openentabellen

* Met USE open je een tabel in Foxpro (! = NOT)

IF 'USED("t1050 kwijtschelding vast")
USE t1050 kwijtschelding vast IN 0 EXCLUSIVE

ENDIF

ENDPROC

PROCEDURE Inlezenbronbestand
1ARJJETERS ;

• DadOrigineel,
tcNaamOrigineel

** Hier creèer je een cursor(tijdelijke tabel) met de genoemde velden
CREATE CURSOR temp Kwijtschelding ;
(aanvrnr C( 5),
overbodig C(12),
arir 0(10),
sofinr C( 9),
jaar C( 4),
belastingsoort CC 2),
voorletters C( 8),
voorvoegsel C( 7), ;

achternaam C(40),
gebdat C( 8),
datum aanvr CC 8),
bedrag_aanvr 0(11),
bedrkwijtsch C(11),
nettoinkomen C(11),
vermogen 0(11)

** APPEND FROM converteert een bestand naar de cursor, TYPE SDF betekent
** Standard Data Format. Dat is een text-formaat, waarbij velden een vaste
** positie op een regel hebben.
APPEND FROM (tcPadOrigineel + tcNaamOrigineel) TYPE SDF

ENDPROC
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** Verwerken haalt de data van de cursor naar de Socratis—tabellen
PROCEDURE Verwerken

** Selecteer een tabel
SELECT temp kwijtschelding
SCAN

** eerst wordt gekeken of klient al eerder is toegevoegd
piGevonden = SEEK(PADL(ALLTRIM(a nr) 110, "0"), pcNaamTernpKsVast,
"klientnr")

** als klient niet gevonden is wordt deze toegevoegd
IF !plGevonderi

APPEND BLANK IN (pcNaamTempKsVast)
** Een replace opdracht die allereerst de vaste Socratisgegevens vult.
** Een ';' aan het einde van de programmaregel in Socratis betekent dat
** deze doorloopt naar de volgende regel

REPLACE (pcNaamTernpKsVast + ".klientnr") WITH

PADL(ALLTRIM(anr) 110, "0"), ;

(pcNaamTempKsVast + ".anr")
(pcNaamTempKsVast + ".sofinr")

WITH a_nr, ;

WITH PADL(ALLTRIM(sofinr),9,"O"),
(pcNaamTempKsVast +
".voorletters") WITH voorletter,
voorvoeg,
achternaam,
geslacht,
CTOD(SUBSTR(gebdat,7,2) + "I" +

SUBSTR(gebdat,5,2) + "/" +
SUBSTR(gebdat, 1,4)),

ENDSCAN

ENDPROC

** toevoegen variabele gegevans
** idein, als vastgegevens

** toevoegen inkomensgegevens
** idem

** toevoegen verinogensgegevens
** idem

** teller voor op het scherm
IF MOD(RECNOO,100) = 0

SET MESSAGE TO " Inlezeri kwijtscheldingen: " +

ALLTRIM(STR(RECNOW) + " van " + ;
ALLTRIM(STR(RECCOUNT))

ENDIF

Programma I Het inlezen van de gegevens in Socratis
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In de volgende fase moet gekeken worden of de gegevens die je flu in Foxpro-tabellen hebt

verzameld voldoende informatie opleveren om de Socratistabellen te vullen. Het eerste watje

doet is het opschonen van de tabel . Je verwijdert de velden die geen bruikbare informatie

bevatten.

De tabel dieje flu overhoudt kunje analyseren om te kijken of het informatie bevat en ten

tweede of het goede informatie bevat. Dit levert vaak problemen op.

Ten eerste zijn de systemen waaruit de informatie wordt gehaald vaak niet geschikt om

managementinformatie op te leveren. Dat wil zeggen: het is vaak moeilijk om preciese

aantallen, bedragen , unieke identificerende velden etc. te achterhalen. De systemen waar

Socratis zijn informatie uit betrekt(d.w.z. Huursubsidiesystemen, bijstandssystemen etc.) zijn

primair bedoeld om het eigen werkproces te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat

een gedeelte van de informatie die je graag zou willen hebben niet wordt ingevoerd in het

systeem of slecht wordt ingevoerd in het systeem omdat het ook nog op papier wordt

bijgehouden. Concreet: bij een aanvraag voor huursubsidie moet een client een

aanvraagformulier invullen. Van de gegevens van het huursubsidieformulier wordt dan

bijvoorbeeld alleen de naam en het berekende huursubsidiebedrag overgenomen. Voor de

uitvoering van de huursubsidie is dit voldoende, als je extra informatie uit de

huursubsidieregistratie wilt achterhalen is dit een ramp. Als gegevens slecht en inconsequent

zijn ingevuld kan bet soms ook betekenen datje bepaalde informatie niet kunt gebruiken

omdat je niet kunt achterhalen wat goede en wat geen goede informatie oplevert.

Een ander hieraan gerelateerd probleem is dat de informatie in zijn algemeenheid wordt

aangeleverd door de gemeente zelf. en in concreto door een applicatiebeheerder van een

bepaald systeem. Vaak worden bij registratiesystemen standaard selectietools geleverd die

vrij beperkt zijn. De benodigde informatie zit dan wel in het systeem maar kan er met de

bijgeleverde selectietool niet worden uitgehaald. Ook worden bij het maken van een query op

een systeem nogal eens fouten gemaakt. Een concreet voorbeeld: bij een

bijstandsregistratiesysteem heb je vaak een veld dat aangeeft of een uitkering nog actief is,

d.w.z. of er daadwerkelijk een uitkering wordt uitgekeerd. Dit lijkt overbodig, maar in de

praktijk heb je een aantal mensen die een tijdje een uitkering hebben, dan even een paar

rnaanden werken, dan weer terugvallen in een uitkering etc.. Verder heb je nog mensen die in
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principe wel een uitkering hebben maar nog niet aan een bepaalde verplichting hebben

voldaan (maandelijkse verkiaring inleveren bijv.) en daarom op niet actief staan. Het aantal

uitkeringen dat een query oplevert verschilt nogal afhankelijk van hoe je met deze velden

omgaat. De enige methode om te controleren ofje hierbij goed zit is, de aantallen die je vindt

in de tabellen te vergelijken met de aantallen die een gemeente zelfopgeeft. Een ander

voorbeeld is dat per ongeluk ook gegevens uit het verleden worden meegenomen, dus mensen

waarvan de uitkering a! is afgesloten. Dit achterhaal je doordat je een aantal van deze mensen

dan niet terugvindt in het Gba omdat ze bijvoorbee!d verhuisd zijn.

Verder zijn er nog een aantal veel voorkomende problemen, die hieronder op een rijtje

worden gezet.

• Soms staat data in N U n record terwiji je dit eigenlijk gescheiden wilt hebben. Bijv.

voornaam, achternaam en voorvoegsel, straat en huisnummer/huisletter etc. . Meestal

zijn deze velden vrij eenvoudig te scheiden. Het komt echter voor dat velden niet op

een consequente manier worden gevuld. Bijvoorbeeld bij een naamveld dat

afwisselend eerst de voomamen en dan de achternaam en andersom eerst de

achternaam en dan de voornamen worden genoemd. Als dan soms ook nog in plaats

van voornamen voorletters worden gebruikt kan het een probleem zijn voor- en

achternamen goed te scheiden.

• Veidnamen, waarvan de betekenis niet duidelijk is , die toch relevant blijken te zijn.

Ook komt het voor dat velden waarvan de betekenis duidelijk lijkt te zijn misbruikt

worden voor andere doelen. Voorbeelden hiervan zijn boolean velden die aangeven

dat gegevens gecontroleerd en goed bevonden zijn. ofjuist omgekeerd dat er een

correctie heeft plaatsgevonden en dat de gegevens niet meer actueel zijn, etc.

• De betekenis van de waarde 0 in velden en de betekenis van lege velden.

Ten eerste de problemen die zich voordoen met de waarde 0. In een

kwijtscheldingsbestand bijvoorbeeld kan de waarde 0 voor een inkomensveld

betekenen dat het inkomen zo laag is dat iemand sowieso voor kwijtschelding in

aanmerking komt. Het kan echter ook betekenen dat het gegeven (nog) niet bekend is

of het systeem zeif kan voor numerieke velden 0 als default invullen. Soms kun je de

betekenis van deze velden achterha!en door logisch te redeneren, vaak is de enige

mogelijkheid om verder na te vragen.

Soortgelijke problemen doen zich voor met lege velden. Soms betekent een leeg veld
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dat gegevens nog moeten worden achterhaald, soms betekent het dat een veld niet van

toepassing is en het kan ook betekenen dat bet veld de waarde leeg of 0 bevat (bijv.

geen kinderen, geen huursubsidie toegekend).

• Voor het jaartal worden slechts 2 cijfers gebruikt.

Meestal kunje uit de toepassing opmaken of het gaat om 19.. of om 20.., maar soms

is het ook niet helemaal duidelijk. Gaat het bij een geboortejaar 00 bijvoorbeeld om

een zuigeling of om een 100-jarige.

• Gegevens komen uit meerdere bestanden.

Dit kan zijn omdat de gemeente tussentijds is overgeschakeld op een nieuw systeem.

Je moet er dan rekening mee houden dat bijv. voor een uitkeringssysteem de

uitkeringen uit bet oude systeem niet meer worden afgesloten, en als je niet oppast dus

eeuwig doorlopen. Enige afstemming is dan vereist.

• Veel gegevens worden in een veld in mm of meer natuur!ijke taal gestopt.

Dit soort dingen komt voor. Vaak kun je hier nog wel wat mee doordat je een datum

of bijv. bedragen kunt herkennen. Dit is echter redelijk omslachtig en het is vaak ook

moeilijk om de kwaliteit van de gegevens te garanderen.

• Het gebruik van codes voor bepaalde velden. Alsje de betekenis van deze codes niet

kent heb je niets aan deze informatie.

• Velden zijn corrupt.

Er staan vreemde tekens in de velden of de inhoud is niet zinvol.

Het inlezen van gegevens uit gemeentelijke registraties vergt veelal het handmatig aanpassen

van de inleesprocedures voor een bepaalde registratie. Je zou dit misschien kunnen versnellen

of meer kunnen automatiseren door het gebruik van een scanner en een parser bijvoorbeeld.

Maar waarschijnlijk zal dit niet of nauwelijks voordeel opleveren omdatje in z'n

algemeenheid de gegevens toch kritisch zal moeten bekijken, aangezien er veel mis kan gaan.

Als de gegevens geanalyseerd zijn en is onderscheiden hoe je gegevens moet interpreteren en

welke gegevens eventueel niet bruikbaar zijn moeten ze worden overgebracht naar Socratis-

tabellen (dit is de procedure 'verwerken' in het programmavoorbeeld). De Socratistabellen die

hiervoor worden gebruikt zijn tijdelijke tabellen in de zogenaamde t3000-serie. De t3000-

serie tabellen zien er bijna hetzelfde uit als de definitieve tabellen in Socratis. Het versehil is
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dat deze tabellen steeds worden leeggemaakt als de nieuw ingelezen informatie is verwerkt in

de definitieve tabellen. Bovendien bevatten de tijdelijke tabellen extra informatic zodat de

personen in de tijdelijke tabel in een latere fase gekoppeld kunnen worden aan het Gba. Als

die koppeling eenmaal tot stand is gebracht is deze informatie niet meer nodig (die kun je dan

immers terugvinden in het Gba). De tijdelijke tabellen bestaan voor iedere gegevensbron uit

meerdere tabellen. Als we de kwijtschelding van gemeentebelastingen als voorbeeld

aanhouden, zien we de volgende tabellen:

• t300 1 _kwijtschelding_vast

• t3002_kwijtschelding_var

• t3003_kwijtschelding_inkomen

• t3004_kwijtschelding_vermOgefl

Hierbij bevat de tabel t3001_kwijtschelding_vast het klientnummer zoals dat voorkomt in de

bronbestanden gecombineerd met de voorhanden zijnde informatie die het klientnummer kan

linken aan een persoon in bet Gba. Dit kan zijn: de achternaam, de voorletters, de

geboortedatum, het adres, het sofinummer, het a-nummer, etc. Hierbij komt in

kwijtschelding_vast tabel elk klientnummer maximaal een keer voor.

De kwijtschelding_var tabel bevat de volgende gegevens : of er kwijtschelding is

aangevraagd, of er kwijtschelding is toegekend, de hoogte van het kwijtscheldingsbedrag, de

regeling waarop een beroep is gedaan en een begin- en einddatum van geldigheid van de

gegevens. In het algemeen is de kwijtschelding eenjaarlijkse regeling dus zal tussen de begin-

en einddatum ruwweg een jaar zitten. De inkomens- en vermogenstabel bevatten inkomens-

en vermogensgegevens, ook weer met een begin- en einddatum.

In de niet-vaste tabellen kunnen klientnummers afhankelijk van het type gegeven wel

meerdere keren voorkomen. Dit kan verschillende redenen hebben. Ten eerste kan het zo zijn

dat meerdere gegevens tegelijkertijd geldig zijn. Bijvoorbeeld in de bijzondere bijstand kan

iemand op meerdere voorzieningen tegelijkertijd een beroep doen. Ten tweede kan het zo zijn

dat de aangeleverde bronbestanden niet een maar meerdere jaargangen van een regeling

bevatten, bijvoorbeeld meerdere jaargangen huursubsidie of meerdere jaargangen

kwijtschelding. En ten derde kunnen gegevens zeif een historic bevatten met begin- en

einddata. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor de bijstand. In een bijstandshistorie van 5 jaar kan

een persoon meerdere keren voorkomen met verschillende begin- en einddata. Ook dit hoeft
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geen probleem te zijn ; je kunt de begin- en einddata gewoon overnemen. Mocht het

onverhoopt zo zijn dat gegevens toch een overlap hebben in de tijd, of zelfs dubbel

voorkomen terwijl logischerwijze maar een gegeven op een moment waar kan zijn dan

kunnen deze overlappingen in de tijd er bij het updaten nog uit worden gehaald. Er zijn een

aantal mogelijkheden bij bet updaten, je moet dan de mogelijkheid kiezen waarbij

overlappingen in de tijd niet worden toegestaan.
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5.1.2 Het updaten van gegevens

Als de inleesprocedure is voltooid, zijn de verschillende aangeleverde bestanden ingelezen in

Socratisformaat. Dat wit zeggen:

Alle data is omgezet in het formaat dat onmiddellijk verder te verwerken is. Bijv. datums

zitten in datumvelden, bedragen zijn omgerekend naar guldens, etc.

De gegevens zijn per client geordend met behuip van een uniek client-nummer. In de vaste

tijdelijke tabellen komt iedere client een keer voor, in de tijdelijke variabele tabellen kan een

client vaker voorkomen (dit is mogelijk doordat er historische gegevens in de tabellen

voorkornen of doordat er meerdere gegevens per client mogelijk zijn).

De update-procedure houdt in dat je de nieuwe gegevens in de tijdelijke tabellen (in Socratis

de t3000-serie tabellen) gaat vergelijken met de a! aanwezige informatie in de definitieve

tabellen(in Socratis de t 1 000-serie tabellen). Definitief houdt in dit verband in dat de tI 000-

serie tabellen worden gebruikt om gegevens in vast te houden. De t3000-serie wordt steeds

leeggemaakt en gebruikt om nieuwe gegevens in in te lezen. Qua structuur zijn de t3000-

tabellen bijna identiek aan de tl000-tabellen.

Indien mogelijk voeg je de nieuwe informatie toe aan de a! bestaande informatie van een

persoon.

Een van de belangrijkste verschillen tussen de tijdelijke en de definitieve tabellen is dat de

personen in de tijdelijke tabellen geldentificeerd worden door het cliënt-nummer, terwiji

personen in de definitieve tabilen geIdentificeerd worden door bet soc_nr.

Het soc nr is binnen Socratis bet nummer waarmee personen geldentificeerd worden. Als een

persoon een reëel soc_nr heeft , betekent dit ook dat betreffende persoon op bet peilmoment

in het Gba terug te vinden was. In Socratis wordt alleen gerekend met personen die

voorkomen in het Gba.

Aangezien het soc_nr van een persoon in alle bestanden hetzelfde is kunje met behuip van dit

soc_nr dus in de verschillende registraties kijken of de betreffende persoon voorkomt. Verder

heeft bet soc_nr als voordeel dat je nu verder kunt werken met de NAW-gegevens(Naam,

adres. woonplaats) zoals die in het Gba bekend staan. Het Gba is wat dat betreft de meest

nauwkeurige registatie, en je hoeft de Naw-gegevens maar een keer centraal in het Gba-

bestand op te slaan.
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Een verdere uitwerking van hoe de update-procedure in zijn werk gaat volgt flu hierna.

Bij bet updateproces doorloop je alle records in de tijdelijke tabellen en gaje kijken of de

bijbehorende personen terug te vinden zijn in de definitieve tabellen. Een voorbeeld met de

kwijtschelding.

Definitieve kwijtscheldingstabel

TI 040_KWIJTSCHELDING_VAST

Een record uit de tijdelijke kwijtscheldingstabel
(T3040_KWIJTSCHELDING_VAST)

Client_nr= 1230 Client_nr

Oozoeken Client nr = 1230
Naw ge°evens van de client

________________

—— Soc nr =4021.,
(Achternaam, —

Straat,
.—...

Etc.)

Figuur 7 updaten: zoeken naar een client_nr in dedefinitieve tabel
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In dit voorbeeld is te zien dat het cliënt_nr 1230 in de tijdelijke tabel terug te 'inden is in de

definitieve tabel. Dat wil zeggen dat de nieuw ingelezen client uit de kwijtschelding

vermoedelijk al voorkomt in de definitieve Socratis-tabellen. Dit kun je controleren door met

behulp van het soc_nr de persoon te gaan opzoeken in de Gba-tabel. Met een snelle controle

kunje dan de Naw-gegevens uit de tijdelijke tabel vergelijken met de naw-gegevens uit het

Gba. Gaat het om dezelfde persoon dan volgt de volgende stap. De combinatie client_nr,

soc_nr komt al voor in de vaste tabel, dus daar hoeft niets aan te veranderen. Van de flaw-

gegevens uit de tijdelijke tabel maak je verder geen gebruik meer omdat die mbv het soc_nr

vanafnu uit de Gba-tabel te halen zijn.

Wat er flu moet gebeuren is dat de variabele gegevens in de definitieve tabellen moeten

worden aangevuld met de gegevens uit de tijdelijke tabellen.

record uit de tijdelijke kwijtscheldingstabel
(T3041_KWIJTSCHELDINGVAR)

Client_nr= 1230
Variabele gegevens X
(Bedrag_aanvraag
Bedrag_kwijtschelding
Begdat
Enddat)

_____________________________________

Bijgewerkte(ge-update) definitieve
Kwijtscheldingsvar-tabel
(Ti 041_kwijtscheldingva r)

Soc_nr = 40213

Variabele gegevens X + V

Bijbehorend record uit de def. kwijtscheldingstabel
(Ti04 1_KWLJTSCHELDING VAR)

Soc_nr = 40213

Variabele gegevens V

Figuur 8 Updaten: de variabele gegevens worden toegevoegd
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De definitieve kwijtscheldingsvar-tabel is flu aangevuld met de nieuw ingelezen gegevens Uit

de tijdelijke kwijtscheldingsvar-tabel. De gegevens zijn gekoppeld aan het bijbehorende

soc_nr. dat in Socratis voor een en dezelfde persoon uniek is. Het is nu dus ook mogelijk om

te kij ken of een persoon met soc_nr x ook voorkomt in bijv. het huursubsidiebestand. Verder

zijn de Naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) vanafnu uniek opges!agen in de Gba-

tabellen. Of je adres- en naamgegevens te weten wilt komen van iemand uit de huursubsidie

of de bijstand, je maakt met behuip van het soc_nr gebruik van de gegevens uit het Gba.

De procedure die hierboven gevolgd is voor het vullen van de variabele tabellen moet flu ook

gebeuren voor de vermogens- en inkomenstabellen.

De bovenstaande procedure geldt in het geval dat bet client_nr (in de variabele tabellen) terug

te vinden is in de vaste tabellen, en je kunt vaststellen dat bet om dezelfde persoon gaat. Als

dit niet het geval is, dusje kunt het client_nr niet terugvinden in de vaste tabellen, ofje kunt

bet client_nr we! terugvinden maar bet gaat niet over deze!fde persoon (dit kan bijv.

voorkomen in jaar-bestanden die jaarlijks opnieuw beginnen te nummeren), dan kun je niet

updaten.

Dc procedure die dan wordt gevolgd om de gegevens alsnog toe te voegen aan het juiste

soc_nr in de definitieve tabellen heet "koppelen", deze procedure wordt later beschreven. Ter

voorbereiding van dit koppe!ingsproces moeten nog een paar dingen gebeuren in de update-

procedure.

Ter vereenvoudiging van het koppe!ingsproces, en ook omdat de tijdelijke tabel!en worden

Ieeggemaakt na afloop van bet updaten brengen we de gegevens met behu!p waarvan je in een

!atere fase gaat koppelen over van de tijde!ijke tabe!!en naar de definitieve Gba-tabe!.

Aangezien de definitieve Gba-tabe! ook wordt gebruikt voor gegevens afkomstig uit het Gba

van een gemeente moet er onderscheid gemaakt kunnen worden tussen personen die echt uit

de Gba-registratie komen en personen die afkomstig zijn uit de andere registraties. Dit gebeurt

eenvoudig doordat er een veld bron bestaat in het definitieve Gba-bestand dat wordt gevu!d

met de juiste waarde.

Op het moment dat gegevens van een persoon van de tijdelijke tabe! naar de definitieve Gba-

tabe! worden overgebracht wordt automatisch een nieuw persoonsnummer gegenereerd in

Socratis, het soc_nr. Aangezien we van deze persoon nog niet weten of deze ook voorkomt in

bet definitieve Gba-bestand noemen we dit een "fictiefpersoon" met een "fictief soc_nr" in

tegenste!ling tot een persoon die afkomstig is uit de Gba-registratie van de gemeente ze!f,

hierbij spreken we van een "echt persoon" met een "echt soc_nr". De redenen waarom deze
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wat ornslachtig lijkende methode wordt gehanteerd is ten eerste voor het gemak van het

koppeiproces, je hoeft maar op een tabel te werken (bovendien kun je in de Gba-tabel precies

alle gegevens opslaan die nodig zijn). Ten tweede worden de gegevens in de definitieve

tabellen in tegenstelling tot de tijdelijke tabellen bewaard, dit heeft als voordeel dat je

personen die in eerste instantie niet gekoppeld konden worden, bijv. door niet-tijdige

registratie of door foutjes in de gemeentelijke administratie bij een nieuwe update aisnog kan

proberen te koppelen.
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5.1.3 Het koppelen van de gegevens

De koppelingsprocedure houdt in datje gaat kijken of het mogelijk is om personen uit een van

de verschillende registraties(huursubsidie. bij stand, etc.) terug te vinden in het Gba. Als dit

lukt leg je een link tussen het record in de registratie en een record in het Gba. Op die manier

is het mogelijk de gegevens specifiek voor de registratie op te slaan in de betreffende tabel en

de persoonsgegevens uniek op te slaan in de Gba-tabellen. Bovendien is het voor Socratis

noodzakelijk dat er een link gelegd kan worden omdat er in het systeem verder alleen gebruik

wordt gemaakt van personen die in bet Gba voorkomen. Hieronder volgt een beschrijving van

hoe de koppeling in zijn werk gaat.

Nadat de updateprocedures uitgevoerd zijn hebben alle personen die toegevoegd zijn in de

registraties een (al dan niet fictief) soc_nr toegekend gekregen. Dit soc_nr komt ook terug in

de Socratis Gba-tabel tezamen met als het een fictief soc_nr is de verzamelde persoons en

adresgegevens uit die registratie(als bet om een echt soc_nr gaat zijn de gegevens gevuld

vanuit de gemeentelijke Gba).

Voor de goede orde: met een "echt" soc_nr bedoel ik een soc_nr dat verwijst naar een record

vaarvan de bron van de gegevens het gemeentelijke Gba is, met een fictief soc_nr wordt een

soc_nr bedoeld waarvan de bron van de gegevens een van de andere registraties is. Deze

gegevens dienen als basis voor het koppelingsproces.

Het feitelijke koppeiproces vindt geheel plaats op de Gba-tabellen van Socratis. In de Gba-

tabel bevinden zich dus zowel de echte als fictieve soc_nummers samen met de gegevens op

grond waarvan je zou kunnen koppelen.

Nadat je de update-procedure hebt uitgevoerd kun je de volgende relevante selecties uit het

Gba onderscheiden:

Nieuw toegevoegde fictieve soc_nrs in het Gba

Al bestaande fictieve soc_nrs in het Gba(Personen die eerder niet gekoppeld konden worden)

Nieuw toegevoegde echte soc_nrs in het Gba

Alle echte soc_nrs in het Gba

Dc belangrijkste stap die je moet maken is het vergelijken van 1 met 4, d.w.z. je gaat kijken of

je de toegevoegde personen met fictieve soc_nrs kunt terugvinden in de echte Gba-gegevens.
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Daarnaast moetje kijken of de oude fictieve soc_nrs nog te koppelen zijn aan de nieuw

toegevoegde soc_nrs in het Gba. Je probeert personen die in een eerdere fase niet te koppelen

varen aisnog te koppelen aan personen die nu worden bijgevoegd.

Het doe! van de koppe!procedure is nu om fictieve soc_nummers toe te wijzen aan echte

soc_nrs in de Gba-tabe!!en. D.w.z. dat je vastste!t dat de persoon die hoort bij het fictieve

soc_nr en afkomstig is uit een van de niet Gba-registraties deze!fde is als de persoon waarnaar

het echte soc nr, behorend bij een persoon komend uit de gemeente!ijke Gba-registratie

verwij St.

Als je dit kunt vastste!!en kun je het fictieve soc_nr verwijderen, en het fictieve soc_nr uit de

niet Gba-registratie overschrijven met het echte soc_nr. De persoon uit de niet Gba-registratie

(zeg bijvoorbee!d de kwijtsche!ding) is nu gekoppe!d aan het Gba.

Bij het maken van de koppeiprocedure moet je een afweging maken tussen nauwkeurigheid

en effici ncy. Enerzijds wi! je zovee! moge!ijk mensen geautomatiseerd koppelen,

anderzijds wit je niet te veel fouten maken. A!s Socratis a!leen gebruikt zou worden a!s

onderzoekstool, d.w.z. als het a!!een zou gaan om aanta!!en, zou je wat meer kunnen kiezen

voor efficiency in p!aats van nauwkeurigheid. Aangezien Socratis ook wordt gebruikt om

mensen aan te schrijven en ze!fs voor het autornatisch kwijtsche!den van be!astingen e.d. is

het be!angrijker om zo weinig moge!ijk fouten te maken.

In eerste instantie was ervoor gekozen om de koppe!procedure redelijk simpe! te houden.

Het programma kijkt vrij recht toe recht aan ofje met grote mate van zekerheid een fictief

persoon in de Gba_tabel kunt koppe!en aan een echt persoon in de Gba_tabe!. Lukt dit dan

hen je k!aar. Als het niet lukt dan is het waarschijn!ijk we! moge!ijk om een aantal echte

personen in het Gba aan te wijzen die moge!ijkerwijs de fictieve persoon zouden kunnen zijn.

De bij deze personen horende soc_nrs schrijfje dan weg naar een a!ternatievenbestand om

!ater handmatig te verge!ijken.

Deze methode is inderdaad nauwkeurig, a!s je het niet he!emaa! zeker weet koppel je niet

maar schrijfje weg naar een altematievenbestand zodat je over de daadwerke!ijk gekoppelde

personen behoorlijk zeker bent. Het nadee! hiervan is dat je de alternatieven !ater met de hand

moet koppe!en, en dat het dan om grote aanta!!en gaat.( In Drachten bijvoorbee!d ging het in
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eerste instantie om een kleine 4000 mensen). Dit levert veel werk op dat handmatig moet

gebeuren en bovendien is de kans groot dat hierin fouten worden gemaakt.

De procedure zal dus verfijnd moeten worden. Omdat je nauwkeurig wilt werken levert dit

voor die gevallen waarvoor niet meteen duidelijk is dat ze gekoppeld kunnen worden veel

extra implementatiewerk op.

De procedure ziet er globaal gezien flu als volgt uit:

PROCEDURE Autopkop
** Haak tabel_fictief tot actieve tabel
SELECT tabelfictief

** Doorloop de tabel tabelfictief record voor record
SCAN
** ! is ontkenning, dus als a_nr is ingevuld
IF !EMPTY(anr)

piGevonderi = Zoekin_echt(a_nr, "anr")
ENDIF

IF !plGevonden AND !EMPTY(sofi_nr)
PiGevonden = Zoekinecht(sofinr, "sofinr")

** Als je het bijbehorende echte record kun vinden vervang dan
** het fictieve soc_nr door hat echte.
ENDIF

** Als nog niet gevonden dan ook zoeken op geboortedatuan, adres
** en naam

ENDS CAN

END P ROC

Programma 2 De automatische koppeling
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De koppeiprocedure vindt een Aangezien de bron van het gegeven de kwijt-
echt soc_nr behorend bij een schelding is wordt bij de betreffende klient
fictiefsoc_nr. het fictieve soc_nr overschreven met het

echte soc_nr. De kwijtscheldingsklient is
flu gekoppeld aan het Gba.

Gba_echt

4 (echt) Soc_nr = 4100
a_nr= 556879
Achternaam = de Vries

________________________________

Etc.
°

. Kwijtschelding
p

P KIintnr= 123

e

______

/ Soc nr—8080=>Soc nr=4100Gba_fictuef Kwijtscheldingsbedrag= 350
I Etc.

e

(fictief) Soc_nr = 8080
Achternaam = deVries
Bron = 0005 (kwijtschelding)
Etc.

Figuur 9 Vervang het fictieve soc_nr door een echt soc_nr
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Het enige dat flu nog moet gebeurefl is het verwijderen van het fictieve record uit de

Gba_tabel. Er is nu immers bekend dat de persoon met het fictieve soc_nr ook een echt soc_nr

heeft in het Gba. Het fictieve soc_fir en de bijbehorende gegevens worden verwijderd.

Gba_echt

(echt) Soc_nr = 4100
a_nr= 556879
Achternaam = de Vries
Etc.

C ba_fictief

(fictief) Soc nr = 8080
Achternaam = deVrieE
Bron — 0005 (kwijtachelding)

Figuur 10 Verwijder het fictieve soc_nr

Bij bovenstaande uitleg van de koppeiprocedure dient nog een aantal zaken te worden

opgemerkt.

In de figuurl 1 van de Gba_tabel kan het schijnen alsof Gba_echt en Gba_fictieftwee

verschillende tabellen zijn. Dit is echter niet het geval. Gba_echt en Gba_fictief vormen

samen de Gba_tabel. Ze zijn te onderscheiden door het veld bron(van de gegevens): bij

Gba_echt is dit het gemeentelijke Gba, bij Gba_fictief kan de bron elk van de aanleverende

tabellen zijn, behalve het Gba.

Verder is bovenstaand schema een versimpeling van de werkelijke situatie. De Gba_tabel

bestaat in feite uit een drietal tabellen: Gba_vast, Gba_adres en Gba_var die gezamelijk de

gegevens bevatten van een persoon. Dc gegevens over een persoon zijn ook hier verbonden
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door een soc_nr zodat ze gemakkelijk samen te nemen zijn. Ditzelfde geldt eigenlijk in dit

voorbeeld voor de kwijtscheldingstabel. Ook hier is sprake van meerdere tabellen die

onderling verbonden zijn door het soc_nr, ni. kwtschelding_vast, kwtschelding_var,

Ioi'i/tschelding_inkomen en kwtschelding_vermogen. In de tabel kwijtschelding_vast zitten

alleen de velden klient_nr en soc_nr, zodat hier de link tussen de oorspronkelijke

(gemeentelijke) kwijtscheldingstabel en de Socratistabellen nog gelegd kan worden.
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Op dit punt zijn alle gegevens ingelezen. De ingelezen gegevens zijn toegevoegd aan de (evt.)

al bestaande gegevens door middel van de update-procedures. Na het koppelen zijn alle

persoonsgegevens op een noemer gebracht d.m.v. het soc_nr. Verder zijn de gegevens in de

tijd geplaatst met behuip van een begin- en einddatum. In principe heb je flu een schat aan

informatie bij elkaar gebracht over verschillende personen.

Het probleem is dat deze informatie verspreid is over verschillende tabellen hetgeen de

overzichtelijkheid niet ten goede komt. Verder zijn er over een persoon soortgelijke gegevens

bekend uit verschillende bestanden (bijv. vermogensgegevens).

Om al deze informatie op een overzichtelijke manier bij elkaar te brengen en om dit op een

eenduidige manier te doen gaje op basis van alle losse bestanden een bestand samenstellen

waarin de informatie waarin je geinteresseerd bent verzameld of geaggregeerd is. De
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eenduidigheid is vooral ook van belang omdat Socratis ook gebruikt kan worden voor een

rnonitoringsfunctie. Als je gegevens dan niet op een eenduidige manier meet, maar dit ad hoc

doet is bet mogelijk dat meetwaarden veranderen, niet doordat gegevens wijzigen, maar

doordat de systematiek gewijzigd is.

In eerste instantie verzamel je informatie op het niveau van personen, later doe je ditzelfde op

bet niveau van huishoudens. Hoe dit proces in zijn werk gaat en hoe je de huishoudens bepaalt

wordt later beschreven.

Een ander punt waar rekening mee gehouden moet worden is dat de tabellen die flu worden

sarnengesteld in principe voor iedereen die daar toestemming voor heeft toegankelijk zijn

(alle hiervoorgaande processen zoals updaten en inlezen e.d., waarbij de informatie nog niet

geanonimiseerd is worden in principe uitgevoerd door een daarvoor aangewezen

applicatiebeheerder van Socratis).

Er moet voor gezorgd worden dat van personen geen NAW-gegevens meer te achterhalen

zijn. maar alleen het soc_nr. In de personen en huishoudensbestanden zijn personen dus

teruggebracht tot een soc_nr met de bijbehorende informatie, maar zonder dat de informatie

terug te herleiden is tot bijv. mevr. De Vries uit de Atlantislaan 12.

ilet samenstellen van de personen- en huishoudensbestanden gebeurt op een bepaald

peilmoment. Hier is voor gekozen omdat een historisch samengesteld bestand praktisch niet

vcrkbaar is. Ten eerste is dit omdat de programmatuur dan veel ingewikkelder en

foutgevoeliger zou worden. Ten tweede wil je ook vaak de situatie op een bepaald moment

weten, zeker als je wilt monitoren. Ten derde verandert de gegevenssituatie in Socratis alleen

als je gegevens uit de bronbestanden inleest in Socratis. In z'n algemeenheid zul je gegevens

in bet systeem willen inlezen op bet moment dat er ook daadwerkelijk een redelijk grote

hoeveelheid nieuwe gegevens beschikbaar is in de bronbestanden. Van de bijstandsbestanden

weet je dat de inschrijvingen en uitschrijvingen redelijk gelijkmatig over het jaar verdeeld

zullen zijn, rnaar voor de huursubsidie- en kwijtscheldingsbestanden geldt dat de overgrote

meerderheid van de informatie een keer per jaar beschikbaar komt, en de rest ( een kleine

minderheid van de gegevens) gedurende hetjaar. Verder is ervoor gekozen datje alleen kunt

samenstellen op die momenten dat het Gba ingelezen wordt (als je wilt samenstellen moet

het Gba dus opnieuw worden ingelezen). Dit omdat het Gba in Socratis het leidende

registratiesysteem is. Personen die niet voorkomen in het Gba of die niet te herleiden zijn tot

personen in bet Gba worden buiten beschouwing gelaten in Socratis.

1-lieronder volgt een globaal overzicht van wat er in het personen- en huishoudensbestand

voorkomt.
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Personenbestand

• Het soc_nr, het unieke identificerende nummer.

• Gegevens afkomstig uit het Gba, o.a. leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, de

burgerlijke staat, nationaliteit, de tijdsduur dat iemend op het adres woonachtig is, etc.

• Gegevens afkomstig uit het bijstandsbestand, o.a. of iemand een uitkering krijgt,

welk type uitkering iemand krijgt, en bijv. de fase-indeling(mate van

bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt).

• Gegevens afkomstig uit het bijzondere bijstandsbestand, o.a. of iemand het

afgelopen jaar nog bijzondere bijstand heeft gehad en welk soort bijz. bijstand.

• Gegevens afkomstig uit de wiw. Heeft iemand op dit moment een wiw-dienstverband,

en voor hoeveel uren.

• Gegevens afkomstig uit de huursubsidiebestanden, de kwijtscheldingsbestanden en

de vangnetbestanden. Uit a! deze bestanden komen de volgende gegevens: of iemand

heeft aangevraagd voor de betreffende regeling, of een bedrag is toegekend en zoja

hoe hoog dit bedrag is en het inkomensgegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt

dat de definities van het inkomen voor de verschillende regelingen niet identiek is. Zo

wordt bij de huursubsidie en de vangnet een gezinsinkomen geregistreerd (het

inkornen van alle inwonenden bij elkaar opgeteld), terwiji bij de kwijtschelding het

inkomen van de aanvrager en dat van de eventuele partner bij elkaar wordt opgeteld,

zonder rekening te houden met verdienende kinderen. In de overige registraties wordt

puur een individuee! inkomen bijgehouden.

• Gegevens afkomstig van de landelijke belastingdienst. Gemeenten kunnen bij de

landelijke belastingdienst een bestand aanvragen met sofi-nummers van 65+'ers die

uitsluitend inkomen uit AOW ontvangen. In het personenbestand wordt van een

persoon alleen bijgehouden of dit het geval is.

• Samengestelde gegevens, gegevens waarover in meerdere bestanden informatie te

vinden is, maar die leiden tot een resultaatgegeven. O.a. : op!eidingsniveau,

vermogensgegevens, het aantal bekende inkomensgegevens en of het huishouden a!

dan niet in een kooppand woont.
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• Inkomensgegevens. Dit zijn in principe ook samengestelde gegevens, maar gezien het

belang binnen Socratis en de relatieve complexiteit worden ze apart vermeld.

In het personenbestand wordt zowel het persoonlijk inkomen,, d.w.z. het inkomen dat

evt. van iemand persoonlijk bekend is als het huishoudinkomen ingevuld. Verder is er

nog een gegeven dat aangeeft of iemand langdurig een minimum inkomen heeft. Op

dit alles wordt later uitvoeriger ingegaan.

1-luishoudens bepalen
Voordat je kunt beginnen met het samenstellen van het huishoudbestand moet eerst bepaald

worden hoe de huishoudens in een gemeente eruitzien. M.a.w. je moet van ieder persoon in de

gemeente zeggen tot welk huishouden hij behoort, waarbij een persoon uiteraard ook in z'n

eentje een huishouden kan vormen. Bij de bepaling van de huishoudens maak je uitsluitend

gebruik van het Gba. Dit om te zorgen dat het samenstellen van de huishoudens van de groep

waarover geen aanvullende gegevens uit andere bestanden bekend zij n op dezelfde wijze

gebeurt als de groep waarbij dit wel het geval is.

I-let samenstellen van de huishoudens doe je met behuip van een aantal gegevens uit het Gba.

Het belangrijkste gegeven hierbij is het adres. Een huishouden bevindt zich op één adres. De

moeilijkheid is dat zich op één adres niet altijd één huishouden bevindt. Buiten de gevallen

waarbij dit overduidelijk is zoals bij bejaarden- en verzorgingstehuizen, kinder- en

jeugdhuizen en asielzoekerscentra waarbij vaak veel mensen en huishoudens op éen adres

wonen heb je ook nog te maken met studentenhuizen en adressen die door meerdere

huishoudens gedeeld worden. Buiten het feit dat er in Socratis een tabel institutionele

huishoudens bestaat waarin deze huishoudens met behuip van een invoerscherm door de

gemeente of door de programmeur zeif in te voeren zijn, zodat dit soort huishoudens herkend

wordt, kunje dit soort gevallen ook onderscheiden m.b.v. gegevens uit het Gba.

De gegevens die gebruikt worden om het huishouden te bepalen zijn het a-nr van het hoofd

van het huishouden dat wordt meegegeven, de burgerlijke staat van iemand en de

gezinsverhouding( de gezinsverhouding geeft aan of iemand in een kind van relatie ofeen

gehuwd met relatie staat tot het a-nr van het hoofd van het huishouden). In de meeste gevallen

kun je op deze wijze een huishouden eenduidig bepalen. Er blijven echter een aantal
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grensgevallen, waarin het vaststel!en van het huishouden moei!ijk blijkt. Zo is de status van

bet sanienwonen voor de bepaling van het huishouden dezelfde als die voor gehuwden. In het

Gba echter is er we! een kenmerk of iemand gehuwd is maar niet of iemand samenwoont. Als

twee mensen samenwonen op een adres kunnen deze mensen samenwonen en een huishouden

vormen, rnaar ze zouden ook samen een huis kunnen de!en, zonder dat er sprake is van een

huishouden. In een studentenstad waar meerdere jonge vo!wassen mensen samenwonen weet

je bijna zeker dat al deze personen op zich een (studenten-)huishouden vormen.

A!s je de huishoudens hebt bepaa!d kun je nu in combinatie met de gegevens die je a!

verzame!d hebt over personen het huishoudenbestand gaan sarnenstellen. In onderstaande gaat

het vaak over gegevens afkomstig uit een bepaa!de registratie. Daarmee wordt bedoeld dat die

gegevens oorspronke!ijk afkomstig waren uit die bronbestanden, voor de bepaling van de

huishoudgegevens maak je i.h.a. gebruik van de informatie dieje al verzameld hebt in bet

personenbestand.

Het huishoudenbestand ziet er als volgt uit.

Iluishoudenbestand

• Het socnr_huishouden , het unieke identificerende nummer van het huishouden.

• Gegevens afkomstig uit bet Gba, o.a. !eeftijd van de oudste in het huishouden,

etnische achtergrond van het huishouden(de etnische achtergrond wordt als anders dan

Neder!ands beschouwd a!s een van de personen in bet huishouden een niet-

Nederlandse etnische achtergrond heeft), nationaliteit, de tijdsduur dat bet huishouden

op het adres woonachtig is (a!s niet alle personen in het huishouden even lang op het

adres wonen ge!dt de tijdsduur van degene die het langst op dat adres woonachtig is).

Verder een aantal gegevens die hetzelfde zijn als in het personenbestand, o.a. wijk en

woonp!aats. Extra gegevens betreffende het huishouden, o.a. : de huishoudomvang,

het aantal vo!wassenen en minderjarigen in bet huishouden en bet huishoudtype( bijv.

samenwonendlgetrouwd, gescheiden, alleenstaande ouder)

• Gegevens afkornstig uit het bijstandsbestand, o.a. het aantal uitkeringen dat een

huishouden krijgt. het type uitkering(bij meerdere uitkeringen in bet huishouden

nemen we bet type uitkering van de oudste), en bijv. de fase-inde!ing(mate van

bemidde!baarheid op de arbeidsmarkt).
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• Gegevens afkomstig uit het bijzondere bijstandsbestand, o.a. of iemand in het

huishouden het afgelopen jaar bijzondere bij stand heeft gehad en welk soort bijz.

bij stand.

• Gegevens afkomstig uit de wiw, o.a. hoeveel mensen in het huishouden op dit moment

een wiw-dienstverband hebben.

• Gegevens afkomstig uit de huursubsidiebestanden, de kwijtscheldingsbestanden en

de vangnetbestanden. Uit al deze bestanden komen de volgende gegevens: of een

huishouden heeft aangevraagd voor de betreffende regeling, of een bedrag is

toegekend en zoja hoe hoog dit bedrag is en het inkomensgegeven. Hierbij dient te

worden opgemerkt dat de definities van het inkomen voor de verschillende regelingen

niet identiek is. Zo wordt bij de huursubsidie en de vangnet een gezinsinkomen

geregistreerd (het inkomen van alle inwonenden bij elkaar opgeteld), terwiji bij de

kwijtschelding het inkomen van de aanvrager en dat van de eventuele partner bij

elkaar wordt opgeteld, zonder rekening te houden met verdienende kinderen. In de

overige registraties wordt puur een individueel inkomen bijgehouden.

• Gegevens afkomstig van de landelijke belastingdienst. Gemeenten kunnen bij de

landelijke belastingdienst een bestand aanvragen met sofi-nummers van 65+'ers die

uitsluitend inkomen uit AOW ontvangen. In het huishoudenbestand wordt

geregistreerd voor hoeveel mensen binnen het huishouden dit het geval is. Ter

informatie: voor een huishouden bestaande uit 2 personen dat alleen AOW ontvangt

geldt dat het aantal personen dat uitsluitend AOW ontvangt 2 is. Deze 2 personen

ontvangen namelijk beiden een halve AOW-uitkering.

• Samengestelde gegevens, gegevens waarover in meerdere bestanden informatie te

vinden is, maar die leiden tot een resultaatgegeven. O.a. : het hoogst bekende

opleidingsniveau in het huishouden. het vermogen van het huishouden, het aantal

bekende inkomensgegevens, het belangrijkste inkomensgegeven(d.w.z. de bron van

het inkomensgegeven dat het meest betrouwbaar wordt geacht) en of het huishouden

al dan niet in een kooppand woont.

• Inkomensgegev ens. Dit zijn in principe ook samengestelde gegevens, maar gezien het

belang binnen Socratis en de relatieve complexiteit worden ze apart vermeld.

In het huishoudenbestand worden het huishoudinkomen en de bron van dat

inkomen(uit welk bronbestand is dit inkomensgegeven afkomstig) ingevuld. Verder is
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er nog een gegeven dat aangeeft of iemand langdurig een minimum inkomen heeft. Op

dit alles wordt later uitvoeriger ingegaan.

In het flu volgende wordt schematisch weergegeven hoe het vullen van de huishoudenstabel in

z'n werk gaat. Er is een tabel huishoudnummers die de link legt tussen de personentabel en de

huishoudenstabel. Voordat de huishoudenstabel wordt gevuld is dit bij de personentabel al

gedaan. Het merendeel van de gegevens in de huishoudenstabel kun je nu bepalen op grond

van de gegevens in de personentabel gecombineerd met het gegeven tot welk huishouden

iedere persoon behoort. Van één gegeven (het aantal uitkeringen) wordt aangegeven hoe je

hieraan komt.

Procedure Huishoudens_tabel_vullen (schematisch)

** De bestaande index socnr_huishouden wordt geselecteerd, in Foxpro
** kunnen meerdere indexen bestaan op een tabel, waarvan max. een
** actief is.

SET ORDER TO socnrhuis IN tPersonen

** Selecteer de gewenste tabel. De huishoudnummerstabel bevat (o.a.)
** de link tussen huishoudens en personen. Voor iedere persoon
** (socnr) wordt het huishouden(socnrhuishouden) verineldt waar het
** toe behoort.
SELECT tHuishoudnummers

** De relatie tussen huishoudens en personen wordt gemaakt.
SET RELATION TO socnr_huishouden INTO tPersonen
ZAP IN tHuishoudens && huishoudenstabel leegmaken

** De huishoudnummers tabel wordt doorlopen.
SCAN

** Voeg een lege regel toe in de huishoudenstabel, en vul
** vervolgens de gegevens voor het betrefferide huishouden in.
APPEND BLANK IN tHuishoudens
REPLACE tHuishoudens.Socnrhuishouden WITH

Socnr huishouden

** Het aantal uitkeringen in het huishouden wordt bepaald in de
** functie AantUitkLoh en ingevuld in de huishoudenstabel.
REPLACE Thuishoudens.bijstaantuitkLoh WITH

AantUitkLOH ()

EN DS CAN
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In deze functie wordt van alle personen in het huishouden gekeken
** of ze een uitkering hebben, uiteindelijk wordt het aantal
** uitkeringen in het huishouden teruggegeven.

FUNCTION AantalUitkLOH (tdbegdat)
Telt het aantal uitkeringen LOH in het huishouden.

LOCAL lnAant,
ldBegdat

ldBegdat =
** Ret recordnr. van de eerste persoon in het huishouden wordt
** bewaard zodat deze later teruggezet kan worden, aangezien er
** nog meer functies alle personen in het huishouden doorlopen.
nOldrecno = RECNO("tPersonen")
shh = tPersonen.socnrhuishouden
lnAant = 0

** De lus die alle personen in het huishouden bij langs gaat.
DO WHILE tPersonen.socnrhuishouden = shh

IF tPersonen.bilstuitkLOH

** Het aantal uitkeringen wordt met een opgehoogd.
lnAant = lnAant + 1

ENDIF

** Naar volgende regel in personentabel
SKIP IN tPersonen

ENDDO

** Zet de recordpointer terug naar eerste record in de
** personentabel.
GO nOldrecno IN tPersorien

** Return aantal uitkeringen.
RETURN lnAant

END FUNC

Programma 3

Bepaling van de inkomensgegevens

1-let felt dat het bepalen van de inkomensgegevens hier afzonderlijk gebeurt is niet toevallig.

Ten eerste is het het meest complexe onderdeel van het samenstellen-proces, en voor Socratis

een van de belangrijkste, en verder zijn het ook binnen Socratis aparte programma's

geworden die op grond van de in de samengestelde bestanden ingevulde gegevens uiteindelijk

de inkomensgegevens bepalen en invullen.

Er zijn een aantal redenen waarom de bepaling van het inkomensgegeven complex is.
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De inkomensgegevens uit de diverse bronbestanden verschil!en noga! van elkaar.

Ten eerste bevatten sommige bestanden een bruto-inkomensgegeven(bijv. de kwijtschelding),

terwiji andere bestanden een neuo-inkomen bijhouden.

Teii liveede is er in sommige bestanden sprake van een maandinkomen terwiji in andere

bestanden sprake is van een jaarinkomen. Bij de maandinkomens gaat het in sommige

gevallen over het inkomen van precies die maand (in andere maanden kan veel meer of

minder verdiend zijn), terwiji het in andere gevallen gaat over het gemiddelde maandinkomen

in eenjaar.

Ten derde is er onderscheid tussen de recentheid van de inkomensgegevens. Bij gegevens uit

het bijstandsbestand bijv. weetje dat mensen op het peilmoment een uitkering hadden

(historische gegevens niet meegerekend). Dit inkomensgegeven is dus zeer actueel.

Inkomensgegevens uit de vangnetrege!ing zijn een gemiddeld maandinkomen over de 3

rnaanden teruggerekend vanaf het peilmoment. Hierbij moet we! rekening gehouden worden

met de verwerkingssne!heid van de rege!ing, m.a.w. soms moet je genoegen nemen met jets

minder recente gegevens (de vangnetrege!ing kan 4 keer per jaar worden aangevraagd). Dit

inkoniensgegeven is dus ook nog behoor!ijk recent. Anders gesteld is het met het

huursubsidie-inkomensgegeven. Een huursubsidieperiode !oopt van 1 juli van het ene jaar t/m

30 juni van het volgende jaar. Het inkomensgegevens waarvan gebruik gemaakt wordt om te

bepa!en of iemand recht heeft op huursubsidie is echter het belastbaar inkomen van nog een

jaar eerder. Concreet: op grond van het be!astbaar inkomen over 1997 wordt bepaa!d of

iemand recht op huursubsidie heeft voor de periode I ju!i 1998 t/m 30juni 1999. Dit

inkomensgegeven is dus een stuk minder recent dan de voorgaande.

Al met a! za! het duide!ijk zijn dat het bepa!en van het inkomen van een persoon of van een

huishouden een hache!ijke ondememing is. Om a! deze verschillende inkornensgegevens met

elkaar te kunnen verge!ijken is er voor gekozen om het inkomen uit te drukken a!s percentage

van het jaarinkomen op bijstandsniveau (Socratis is immers voornamelijk bedoe!d om mensen

op of rond het minimuminkomen in kaart te brengen). A!le inkomens worden eerst

omgerekend naar een jaarinkomen. A!s het inkomensgegegeven een bruto-inkomen betreft

wordt bet inkomen flu uitgedrukt a!s percentage van het bruto-inkomen op bijstandsniveau. En

als bet een rietto-inkomen betreft wordt het inkomen uitgedrukt als percentage van het netto-

inkomen op bijstandsniveau. Feitelijk is de situatie nog wat ingewikkelder, want er is geen

sprake van één inkomen op bijstandsniveau, maar er zijn meerdere. Het inkomen op

bijstandsniveau is name!ijk afhanke!ijk van de huishoudsituatie. Zo zijn er verschi!!ende
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bijstandsinkomens voor alleenstaanden, alleenstaanden met kinderen, samenwonenden en

65+'ers. Er vanuitgaande dat deze inkomens ook nog periodiek (bijv. een keer per jaar)

veranderen, kun je dus niet uitgaan van een vast inkomen op bijstandsniveau, maar moet je

een tabel bijhouden waarin voor ieder huishoudtype het bruto- en nettobijstandsinkomen

wordt bijgehouden. Urn het percentage van het inkomen ten op zichte van het bijstandsniveau

uit te rekenenen moetje gebruik maken van deze tabel.

Nog een probleem waarje mee te maken hebt alsje het inkomen van een huishouden wilt

bepalen is welk inkomensgegeven je moet hanteren als er uit verschillende bronbestanden

meerdere inkomensgegevens bekend zijn. Je moet dan proberen het meest recente en/of het

meest betrouwbare inkomensgegeven te vinden en deze over te nemen. In schemavorm is dat

w'eergegeven in fig. 2. Het schema dient van bovenafdoorlopen.

Hierbij dienen een paar opmerkingen te worden gemaakt:

• I-let schema is geldig als er één individueel inkomen of een huishoudinkomen bekend

is (dit is meestal bet geval). Als er bijv. 2 wiw-inkomens in bet huishouden

binnenkomen bereken je het huishoudinkomen anders.

• In bet schema zijn gegevens van de landelijke belastingdienst niet meegenomen,

alhoewel dit we! een erg goede bron is (de !ande!ijke be!astingdienst levert sofi-nrs

van mensen die uits!uitend AOW ontvangen). Het punt hierbij is dat om zeker te zijn

dat een huishouden uits!uitend athanke!ijk is van AOW, getest moet worden of

iedereen in bet huishouden AOW krijgt.
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5.1.5 Langjarige minima
Een ander inkomensgegeven dat belangrijk is binnen Socratis, is of iemand niet alleen een

minirnuminkomen heeft maar ook of iemand dit a! gedurende langere tijd heeft: de zgn.

Iangjarige minima. Voor het bepalen van de langjarige minima dient eerst bepaald te worden

tot 'e1k percentage van het bijstandsniveau we iemand als minima beschouwen. Een

standaardwaarde hiervoor is bijv. 105%. Deze 105 moet dan als parameter meegegeven

worden aan de procedure die de langjarige minima bepaalt. Het veld Iangjarige-minima bevat

het aanta! maanden dat iemand qua inkomen beneden het minimumpercentage heeft gezeten

in de afge!open 3 jaar. Voorwaarde hierbij is we! dat betreffend huishouden op dit moment

nog steeds beneden het minimumpercentage zit. Een huishouden dat de afge!open 3 jaar van

een uitkering heeft ge!eefd heeft dus als waarde voor !angjarige_minima 36. Het heeft n!. 36

maanden beneden bet percentage van 105 gezeten.

Voor de berekening van het ve!d Iangjarige minima kunnen we geen gebruik maken van de

gegevens in het samengeste!de personen en huishoudensbestand aangezien die a!!een de

situatie op een pei!moment weergeven. Er moet gebruik worden gemaakt van de

hasisbestanden (huursubsidie, bijstand, etc.). Hierbij dient goed in de gaten gehouden te

vorden dat een aantal aannames die je maakt voor bet bepa!en van het

minimuminkomenspercentage, en !ater ook de evt. veranderingen (bijv. we!k

inkornensgegeven prioriteit heeft over een ander) ook consequent bij de bepa!ing van de

I angj arige minima worden doorgevoerd.

Twee tYpen huishoudens- en personenbestanden

De huishoudens en personenbestanden zoa!s ze nu gepresenteerd zijn, zijn ook bedoeld om

aan de gebruiker te presenteren. Voor intern gebruik in Socratis zijn meer velden van be!ang.

Zo zijn er een aanta! ve!den die handig zijn voor bet maken van bepaa!de se!ecties uit de

bestanden. Ook kunnen ze gebruikt worden voor de zgn. rapportages. Hierop wordt !ater

uitgebreider ingegaan. Waar bet op neer komt is dat er een uitgebreider huishoudens- en

personenbestand wordt gemaakt dan tot flu toe weergegeven, en uit dit bestand worden dan de

relevante ve!den gecopieerd riaar een huishoudens- en personenbestand die kunnen worden

gepresenteerd. Dit heeft als voordee! dat je in !atere instantie niet meer op de bronbestanden
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hoeft te werken maar gebruik kunt maken van velden in het uitgebreide personen- en

huishoudensbestand.

5.1.6 Selecties
Naast de mogelijkheden van Socratis op het gebied van monitoring en het vormen van

overzichten zijn er ook nog een aantal directe toepassingen. Een van de belangrijkste

moge!ijkheden is het maken van een selectie uit het Gba voor een specifiek doel.

Een voorbeeld uit de praktijk in Drachten is dat de gemeente in samenwerking met een

ziektekostenverzekeraar geInteresseerd was in het afsluiten van een collectieve

ziektekostenverzekering voor minima in de gemeente. Het voordeel voor de gemeente en de

minima: een verzekering met a!ler!ei extra's voor een !aag premiebedrag. Het voordee! voor

de verzekeraar dat hij in een kiap een groot aantal verzekeringen af kan sluiten.

De personen en huishoudens die voor deze voorziening in aanmerking komen dienen echter

aan een aanta! voorwaarden te voldoen. Ten eerste zijn er voor de verschi!!ende

huishoudtypes bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen( inkomensgrenzen tot 110% van het

bijstandsniveau voor het betreffende huishoudtype, vermogensgrenzen zijn hetzelfde als voor

de bij stand). Verder komen personen in institutionele huishoudens( verzorgingstehuizen,

asielzoekerscentra e.d.) niet in aanmerking en alle WIW'ers we!, en dienen studenten zovee!

moge!ijk te worden uitges!oten.

Er zijn vee! verschi!!ende selecties moge!ijk. De criteria op grond waarvan wordt beslist of

een persoon of huishouden a! dan niet bij een se!ectie hoort komen vee!a! overeen.

De se!ectieprocedure is dan ook zodanig opgebouwd dat met behu!p van parameters kan

worden aangegeven of een bepaa!d criterium voor die specifieke selectie van be!ang is, en

zoja welke voorwaarden bier dan aan verbonden zijn. A!!een he!e specifieke voorwaarden aan

een selectie worden nog apart geprogrammeerd.

De voorwaarden van de selecties zijn:

• inkomenscriteria: per huishoudtype kan worden aangegeven tot welk percentage van

het bijstandsniveau voor dit huishoudtype een huishouden moet worden meegenomen

in de selectie. In de Socratis-database bestaat een tabe! inkomensnormen. Het is zaak

deze tabe! goed up-todate te houden, d.w.z. iedere keer als er een wijziging optreedt in

het bijstandsinkomen moet deze wijziging ingevoerd worden samen met een datum

van ingang (dit moet na de initiële vu!Iing door de gemeente ze!f gebeuren).
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• Vermogenscriteria: er bestaan verschillende vermogenscriteria waaruit gekozen kan

worden. De meest gebruikelijke zijn de vermogensnormen die gehanteerd worden

voor de bij stand, of de vermogensnormen van de kwijtschelding, waarbij de laatste

veel strenger zijn. Het is ook mogelijk zeif nieuwe vermogensnormen per

huishoudtype in te voeren. Ook hiervoor bestaat in de Socratis-database een tabel

vermogensnormen die up-to-date gehouden moet worden. Er wordt een onderscheid

gemaakt tussen "harde" en "zachte" vermogensnormen. Bij harde vermogensnormen

wordt een huishouden uitgesloten uit de selectie als er geen vermogensgegevens

voorhanden zijn. Bij een zachte vermogensnorm wordt een huishouden niet

meegenomen in de selectie als er een vermogen bekend is dat hoger is dan de

vermogensnorm voor dat huishouden, maar niet als er geen vermogen bekend is. Dit

onderscheid wordt gemaakt omdat vermogensgegevens vaak slecht worden

bijgehouden in de brontabellen.

De hierboven genoemde criteria, de inkomens- en vermogenscriteria kunnen iedere keer

als een selectie wordt gemaakt opnieuw worden gekozen (door middel van een

invoerscherm). Zodat als vermogens- of inkornenscriteria wijzigen, of als de gebruiker

eens wil kijken naar het effect van andere criteria op de omvang van de geselecteerde

groep, niet de selectieprocedure aangepast hoeft te worden. De volgende criteria kunnen

niet door de gebruiker worden aangepast bij iedere nieuwe selectie. De criteria worden

weliswaar m.b.v. parameters aangeroepen in de programmatuur, maar de keuzes worden

eenrnalig gemaakt en zijn dan specifiek voor die selectie. Bij deze criteria gaat het om de

volgende punten:

• Instilutionele huishoudens: moeten huishoudens en personen woonachtig in

institutionele huishoudens worden meegenomen in de selectie (institutionele

huishoudens zijn o.a. bejaardentehuizen. verzorgingstehuizen, asielzoekerscentra,

jeugdtehuizen, etc.) . Institutionele huishoudens worden in Socratis herkend ten

eerste doordat veel mensen (meer dan 20) op een adres wonen, en ten tweede

doordat veelal "gelijksoortige" mensen op een adres wonen. (Oudere mensen in

bejaarden- en verzorgingstehuizen, mensen van buitenlandse afkomst in

asielzoekerscentra, etc.). Als dit soort huishoudens niet door Socratis herkend

wordt, bijv. omdat in een bejaardentehuis iedereen zijn eigen adres heeft, bestaat er
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ook nog een mogelijkheid om deze adressen in te 'oeren in een tabel institutionele

huishoudens in Socratis.

• Studenten: moeten studenten a! dan niet worden meegenomen in de selectie.

Aangezien in Socratis geen bestanden met studentengegevens worden

bijgehouden, is dit een afgeleid gegeven. Op grond van de informatie die

voorhanden is probeerje afte leiden of een huishouden waarschijnlijk een

studentenhuishouden is. De kenmerken waarje dan op let zijn:

• leeftijd (tussen 18 en 27)

• overige personen op het adres: de overige personen op bet adres dienen bij

voorkeur ook in dezelfde leeftujdscategorie te zijn, en de personen in het

huishouden zijn niet allemaal familie van elkaar, of getrouwd.

• Ieeftijd waarop de personen op het adres zijn gaan wonen (tussen de 18 en 24)

• inkomen tot 70% van bet bijstandsniveau en geen uitkering of aanvullende

uitkering.

Op grond van deze gegevens kunje een redelijk goede inschatting maken of een

huishouden een studentenhuishouding is, maar zekerheid biedt dit niet.

• Langjarige minima: moeten personen landurig een minimum inkomen hebben om

geselecteerd te worden. Criteria hiervoor zijn ten eerste het percentage van bet

bijstandsinkomen waaronder iemand als minima wordt aangemerkt en ten tweede

bet aanta! maanden dat een persoon gedurende de laatste 3 jaar (of bijv. 5 jaar)

beneden dat minimum zat. Om als langjarig minima te worden aangemerkt moet

bet inkomen van een persoon zich op het peilmoment onder dat percentage

bevinden en tevens gedurende meer dan x maanden in de afgelopen 3 jaar onder

dat minimum hebben gezeten. Hierbij is x een vrij in te vullen parameter.

Veel voorkomend is dat iemand als langjarige minima wordt aangemerkt als bet

inkomen op het peilmoment beneden 105% van bet bijstandsinkomen lag en ook

gedurende meer dan 30 maanden in de afgelopen 3 jaar (36 maanden) beneden de

105% lag.

Huishoudens en personen die op deze manier geselecteerd zijn leveren uiteindelijk een aantal

soc-nummers op. Dit zijn ten eerste soc-nummers van personen die in de selectie voorkomen.

En als een huishouden geselecteerd is, soc-nummers van personen waardoor bet huishouden is
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geselecteerd. Dat wit zeggen in een huishouden wordt het soc-nummer geselecteerd van de

persoon in het huishouden die een uitkering ontvangt of die huursubsidie of kwijtschelding

heeft aangevraagd, etc. . Uiteindetijk worden deze soc-nummers gekoppeld aan het Gba-

bestand dat de adresgegegvens bevat (t1012_gba_adres), om uiteindelijk een aantat namen

met bijbehorende adressen op te leveren.

Twee punten die nog van betang zijn:

Het eerste punt betreft de selectie die wordt gemaakt ats je niet kritisch kijkt naar het

eindresultaat. Het btijkt namelijk dat veet bronbestanden "fouten" bevatten. Met name het

sofi-nummer btijkt nog a! eens niet het sofi-nummer van de persoon, maar het sofi-nummer

van een familielid (partner, kind) te zijn. De koppeiprocedure wijst dan de uitkering,

huursubsidie-aanvraag, etc. toe aan de verkeerde persoon uit het huishouden (immers de

achternaam, het sofi-nummer en vaak ook het adres zijn juist). Als deze informatie gebruikt

wordt om te monitoren is dit niet ernstig, het gaat immers maar om een paar gevatten, en het

huishouden dat bijvoorbeeld een uitkering krijgt toegewezen ontvangt ook daadwerketijk een

uitkering. Anders wordt het echter als je met behuip van een setectie mensen gaat

aanschrijven. Het is niet wensetijk om kinderen van 1 of2jaar aan te schrijven. De optossing

die hiervoor is gekozen is dat geen personen jonger dan 17 jaar worden aangeschreven, en dat

in een dergelijk geval de oudste uit het huishouden wordt aangeschreven.

I-let tiveede punt betreft ook een verschil dat er gemaakt wordt tussen monitoring en selecties.

Bij monitoring gaat het erom een zo groot mogelijke groep zo exact mogetijk in beetd te

brengen. Het is daarom ook verstandig om het peitmoment om te monitoren zo goed mogetijk

te kiezen. Monitoring kan een heel verkeerd, of erg wissetend beeld opteveren wanneer

gemonitored wordt ats nog niet het gros van bijv. de huursubsidiegegevens, of de

kwijtschetdingsgegevens van een bepaald jaar is verwerkt in het bronsysteem (dit neemt

meestat een aantat maanden in bestag). Voor de zuiverheid van de selectie is het echter van

betang dat zoveel mogelijk gegevens worden meegenomen. Als nog maar 20% van een

bepaatd bronbestand voor een bepaatd jaar is gevutd gebruik je deze gegevens toch om te

voorkomen dat een huishouden ten onrechte wet of niet wordt gesetecteerd. Het is daarom

mogelijk om de samenstelten-procedure speciaal ten behoeve van de setecties opnieuw uit te

voeren zodat zoveel mogelijk gegevens worden meegenomen.
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5.1.7 Rapportages en queries

Zoals reeds eerder genoemd levert het samenstellen-proces een tweetal bestanden op, nl. een

huishoudenbestand en een personenbestand op een bepaalde peildatum. Deze bestanden zijn

geanonimiseerd en kunnen worden weggeschreven naar een door de gebruiker van Socratis

bepaalde plaats, als tabel in dbase-formaat maar ook bijvoorbeeld in de vorm van een

spreadsheet. Deze bestanden bevatten een grote hoeveelheid informatie over huishoudens en

personen op een bepaalde peildatum, en kunnen door de gebruiker zeif of met behuip van een

analyse-tool nader bestudeerd worden. Socratis zelfbiedt naast deze mogelijkheden ook nog

standaard een tweetal tools die de analyse van de bestanden wat eenvoudiger maken.

Hierna worden deze twee mogelijkheden kort beschreven.

Ten eerste bestaat er de mogelijkheid om op de samengestelde bestanden op eenvoudige wijze

een query te maken. Hiervoor is er een scherm gemaakt waarin een aantal voorwaarden voor

de query kunnen worden opgegeven.

De voorwaarden die je kunt opgeven zijn:

• bet bestand waarop je de query wilt toepassen, dat wil zeggen niet alleen of het om een

huishouden- of personenbestand gaat maar ook de peildatum van het bestand

• De velden uit het bestand die je wilt selecteren

• de voorwaarden die moeten gelden voor deze velden

• eventueel nog een veld waarop het resultaat is gesorteerd

Ook het resultant van een query kan weer worden weggeschreven naar een door de gebruiker

gekozen plaats.

Een iweede mogelijkheid die Socratis biedt zijn de zogenaamde rapportages. Met behulp van

de rapportage-tool kunje een aantal standaard-tabellen genereren. Deze tabellen zijn in bet

algerneen kruistabellen die een twee- of drietal variabelen tegen elkaar uitzetten en daarbij

aantallen en percentages opleveren. Het beste valt dit te illustreren met een aantal

voorbeelden. Zo kun je zowel op huishoud- als op persoonsniveau het aantal minima per wijk,

of bet aantal minima naar etnische achtergrond uitdraaien. Dat zelfde kun je doen voor

langdurige minima. Verder kun je bijvoorbeeld bet aantal minima per leeftijdscategorie

bekijken. En als laatste voorbeeld kunje het vermogen van personen of huishoudens naar

inkomensbron uitdraaien. Dus welk percentage van de mensen in de bijstand hebben een
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vermogen van minder dan 5000 gulden en voor hoeveel mensen die kwijtschelding krijgen

geldt dat. Welk percentage van de mensen heeft een vermogen tussen de 5000 en 10000

gulden etc. Dit alles kan weer weggeschreven worden naar een spreadsheet-tabel op een

zelfgekozen plaats.

De manier waarop deze spreadsheettabellen worden gegenereerd is doordat je een Excel-

object kunt creeren in Foxpro waardoorje de methods in Excel vanuit Foxpro kunt aanroepen.

Op die manier kunje een Excel-sheet opbouwen vanuit Visual Foxpro.
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5.1.8 Backup
In Socratis bestaat de mogelijkheid om een backup van de gehele database te maken. Dit is

van belang omdat de Socratis-database nadat een aantal keren nieuwe gegevens zijn

toegevoegd een grote hoeveelheid data bevat. Deze data is grotendeels historisch, en zal als er

iets misgaat waarschijnlijk niet meer gereconstrueerd kunnen worden.

Het backup-object dat hiervoor gebruikt wordt is niet ontwikkeld door Kwiz, maar

aangekocht. In Visual Foxpro kan een gecompileerd object geIntegreerd worden in de

software, mits dit object aan de Microsoftstandaard voldoet (ActiveX-componenten of

DLL's). Met behuip van de gedocumenteerde methods en properties van zo'n object kun je

deze dan naar eigen inzicht aanpasssen en gebruiken. Binnen Socratis heb je de mogelijkheid

om een of meerdere backups van een database te maken, en als een backup overbodig is

geworden om deze dan weer te verwijderen.
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5.1.9 Socratis als Client/server systeem
Socratis is opgezet als een client/server systeem. Dit wil in het geval van Socratis zeggen dat

de Socratis-database en de belangrijkste programmatuur op een centrale server staan (tot nu

toe in het geval van Socratis een Windows-NT of Windows 2000 server). Op de client-

computer staat de software voor de grafische interface waarmee de gebruiker het

programmaverloop kan sturen en indien nodig informatie kan invoeren.

Socratis is een multi-usersysteem, d.w.z. dat er meerdere clients tegelijkertijd gebruik kunnen

maken van de server. Een client-computer is een computer waarop Windows (Windows 95,

98. NT of 2000) is geinstalleerd tezamen met de Socratis-software speciaal voor de client.

Hiermee kan de client ten eerste verbinding maken met de server en inloggen op het systeem.

Aan de serverkant beschikt Socratis hiervoor over een autorisatie-object dat vaststelt (m.b.v

een password) of een gebruiker in mag loggen in Socratis, en zo ja welke bevoegdheden de

gebruiker krijgt. Er zijn 2 niveau's.

Ten eersle kan worden ingelogged als 'gewone gebruiker'. De gewone gebruiker heeft

toegang tot de geanonimiseerde samengestelde bestanden en mag rapportages en selecties

uitvoeren. Bij de selecties worden hier alleen de aantallen naar bron (huursubsidie, bijstand.

etc.) getoond en worden de NAW-gegevens niet getoond. Dit laatste i.v.m. de privacy-

wetgeving, waarbij je moet zien te voorkomen dat privacy-gevoelige informatie naar personen

te herleiden is.

I-let !%l'eede niveau van inloggen is als applicatiebeheerder'. De applicatiebeheerder zorgt

ervoor dat Socratis goed blijft functioneren. Zo moeten periodiek nieuwe gegevens in de

database worden 'ingelezen', en deze gegevens moeten vervolgens worden

verwerkt('geupdate'). Vervolgens moeten de samengestelde bestanden opnieuw worden

gernaakt. Bij iedere stap kan worden gecontroleerd of alles wel goed is gegaan (is het inlezen/

updaten van de huursubsidiebestanden goed verlopen bijv. ). Ook moet de applicatiebeheerder

backups kunnen maken zodat als er iets fout gaat de database teruggezet kan worden. Dc

applicatiebeheerder heeft dus veel meer inzicht in privacygevoelige gegevens.

Alle functies die zowel de gewone gebruiker als de applicatiebeheerder kunnen uitvoeren

worden aangestuurd door middel van menu's en knoppen op schermen, kortom door middel

van de grafische user interface van Socratis. Naast de programmatuur die zorgt voor
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dataoverdracht van de server naar de client bestaat de software van de client-computer dan

ook voornamelijk uit de verschillende schermen die de gebruiker ten dienste staan. Via deze

schermen kan het verloop van de verschillende processen gestuurd worden, kunnen indien

nodig gegevens worden opgevraagd (als parameters voor een selectie bijvoorbeeld) en kunnen

eventueel resultaten worden gepresenteerd. Dc client is een zogenaamde thin client, d.w.z. dat

er op de client-computer nauwelijks berekeningen worden uitgevoerd. Ook wordt de

hoeveelheid data die wordt overgezonden vanaf de server tot een minimum beperkt. Dit

bereik je door alleen de data van de server naar de client over te sturen die zichtbaar op het

scherm gerepresenteerd moet worden. Bijv. : als de applicatiebeheerder wil controleren of het

inlezen van nieuwe Gba-gegevens goed is gegaan worden in het betreffende controlescherm

de Gba-gegevens weergegeven. Er kunnen maar ongeveer 25 records tegelijk gepresenteerd

worden. Daarom worden er maar 100 records overgezonden van de server naar de client.

(i.p.v. bijvoorbeeld alle 50.000 records in de Gba-tabel).

Als je vanuit de schermen (als gebruiker) procedures aanroept waarbij bewerkingen of

berekeningen op data moeten worden uitgevoerd gebeurt dit door het juiste method van een

afhandelend object op de server aan te roepen. Resultaten van deze berekeningen kunnen dan

indien nodig aan de aanroepende client teruggeven worden. Ook hierdoor worden de

berekeningen op de client tot een minimum beperkt. Verder heeft dit als voordeel dat

mogelijk privacygevoelige informatie niet van de server naar de client wordt overgebracht.

Als laatste is nog interessant om op te merken hoe de data-afhandeling tussen server en client

is geregeld. Op de server is een object aanwezig dat het dataverkeer tussen de server en de

client afhandelt, het zgn. dataobject. De client heeft geen toegangsrechten tot de Socratis-

database op de server. In plaats daarvan kan de client gebruik maken van de methods van het

dataobject. De client kan de method 'tabel_ophalen' aanroepen met het verzoek om de eerste

100 records van een bepaalde tabel naar de client over te brengen. Het dataobject controleert

dan of de client geautoriseerd is om dat te doen en brengt dan vervolgens de gevraagde

records over naar de client. Het voordeel van deze methode is dat alleen het dataobject

toegangsrechten heeft tot de database. Mocht de programmatuur onverhoopt vastlopen dan

beeft de client geen toegangsrechten tot de database, wat mogelijk wel bet geval is als je

gebruik maakt van andere methoden zoals remote views.
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5.2 Eigen rol in geheel

Met het ontwikkelen van het software-pakket Socratis is begonnen in maart 1999. De eerste

uitlevering van het pakket heeft plaatsgevonden in november 2000. Daarna is er nog een 2

maanden gewerkt om waar nodig verbeteringen in de programmatuur aan te brengen. Dit

laatste ook in overleg met de gemeente Smallingerland.

Socratis is geschreven door mij en mijn collega Jan Everhardus. Inhoudelijke ideeën over

Socratis kwamen ook vaak vaak van 2 andere collega's. te weten Bert van Putten en Harry

Piepers. Ikzelfben van begin tot eind bij het project betrokken geweest. Het schrijven van het

afstudeerverslag heb ik in deeltijd gedaan naast mijn werkzaamheden bij Kwiz.

Volledig of bijna volledig uitgevoerd door mijzelfzijn:

• De samengestelde bestanden. Met als onderdelen het samengestelde personenbestand,

het samengestelde huishoudensbestand en het bepalen van de inkomenspercentages

voor minima en langjarige minima.

• Het selectie-object en een aantal standaardselecties die uitgevoerd kunnen worden

binnen Socratis.

• Het koppelobject met de procedures voor zowel automatische koppeling als

handmatige koppeling.

Een aantal programma' s zij n ontstaan door voortdurende verbeteringenlveranderingen (bij v.

de inleesproccedure's) van zowel mij als mijn collega Jan Everhardus of door de verdeling

van een groot aantal soortgelijke programma's, zoals bijv. de schermen (de schermen en zijn

onderdelen zijn afgeleid van een groot aantal standaardclasses die in alle schermen gebruikt

zijn). Verder zijn de meeste programma's ontstaan door intensief overleg en zijn zowel ideeën

van mij als mijn collega verwerkt.
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5.3 Theorie versus praktijk

5.3.1 Visual Foxpro
In Visual Foxpro heb je een aantal mogelijke manieren van programmeren zoals aangegeven

in de vorige paragraaf. Ten eerste heb je de mogelijkheid om met Wizards snel een werkend

programma op te bouwen. Dit is niet geschikt alsje een flexibel, goed te onderhouden

programma wilt bouwen. Flexibel betekent in dit geval dat de programmatuur indien nodig

eenvoudig aangepast kan worden.

De tweede mogelijkheid is om de ingebouwde (grafische) designtools te gebruiken om

behoorlijk flexibel en redelijk snel componenten te bouwen in Foxpro. Deze methode is

gebruikt voor het ontwerp van de database en de tabellen in de database (de database-

designer). Ook zijn de ingebouwde designtools gebruikt om de verschillende schermmenu's te

creëren (menu-designer). In beide gevallen is dit gebeurd uit overwegingen van tijdsbesparing

(de designtools werken sneller) en omdat de grafische representatie van zowel de menu's als

de database-layout grafisch overzichtelijker is dan in programmacode.

De derde mogelijkheid is om alles in programmacode uit te schrijven. De overgrote

meerderheid van de programmatuur is op deze wijze gemaakt. In Visual Foxpro heb je zowel

de mogelijkheid om procedureel als object-georienteerd te programmeren. In eerste instantie

is begonnen met de eerste methode, d.w.z. procedureel. In latere instantie is er toch toe over

gegaan om alles object-georienteerd te programmeren. Dit biedt namelijk voordelen op het

gebied van hergebruik van code, verdeling van programmeerwerk (als je afhankelijk bent van

code van een medeprogrammeur kun je de functionaliteit van een object gemakkelijker

definieren). Bovendien als je updates van programma's die al bij een klant staan wilt

installeren kunje volstaan met het vervangen van alleen die (gecompileerde) objecten die

daadwerkelijk gewijzigd zijn. Een voorbeeld van hergebruik van code is dat bij de diverse

schermen van de grafische interface alle schermen zijn afgeleid van een beperkt aantal

schermclasses, die standaard al een aantal gewenste eigenschappen hebben (die hoefje dus

niet meer te programmeren). Al deze schermclasses zijn weer afgeleid van een schermclass

die aan de basis staat van alle schermen. Door in deze basisciass de kleur aan te passen of een

icoontje toe te voegen wordt dit in alle gebruikte schermen doorgevoerd.
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5.3.2 Datawarehouse-theorie en Socratis
Een aantal punten uit de datawarehousetheorie vind je duidelijk terug in Socratis:

• Er is een gemeenschappe!yke slei,tel. De voornaamste entiteiten in Socratis zijn

personen en huishoudens. Alle personen in de Socratis-database, afkomstig uit welke

bron dan ook, krijgen een soc_nr. In de bronbestanden kan het zo zijn dat personen in

de huursubsidie uniek geIdentificeerd worden door een cliënt-nummer en in de

bijstand door een sofi-nummer, in Socratis zijn alle personen te herkennen aan een

uniek soc_nr. Voor de huishoudens is er een uniek socnr_huishouden.

• Gegevens warden op een noemer gebracht. Een van de belangrijkste gegevens binnen

Socratis is het inkomen van een persoon. Deze inkomensgegevens zijn nogal

verschillend van aard. De ene keer gaat het om een bruto-jaarinkomen, de andere keer

om een netto-maandinkomen. Omdat we voornamelijk geinteresseerd zijn in minimale

inkomens is er voor gekozen om het inkomen (in de samengestelde bestanden) uit te

drukken als percentage van het bijstandsinkomen voor dat type huishouden

(bijstandsinkomen = 100%). Op deze manier kun je huishoudens met een inkomen tot

105% van bet minimum bijv. eenvoudig selecteren.

• Dc tijdsgeboiidenheid van data. De tijdsaspecten verbonden met gegevens uit de

diverse bronnen zijn heel verschillend. Gegevens afkomstig uit de bijstand zijn

actueel. lemand krijgt op bet peilmoment al dan niet een uitkering. Verder staat in bet

bestand zeif in het algemeen een begindatum van de uitkering. In bet

huursubsidiebestand gaat het inkomensgegeven over een bepaald belastingjaar, terwiji

het kwijtscbeldingsinkomen gemeten is op bet peilmoment. Deze verscbillende typen

gegevens worden in Socratis voorzien van zowel een begin- als einddatum (waarbij de

einddatum leeg mag zijn, d.w.z. geldig totdat op grond van nieuwe informatie moet

worden afgesloten).

• Defunct ionaliteil van ecu datwarehouse evolueert. Het is niet van te voren vast te

stellen wat precies de functionaliteit van het datawarehouse moet zijn. Daarom moet

het datawarebouse flexibel van opzet zijn. In Socratis zijn bijvoorbeeld later WVG-

gegevens (Wet Voorziening Gehandicapten) en gegevens van arbeidsvoorzieningen

(bet arbeidsbureau) toegevoegd, met programmatuur om deze gegevens in de

samengestelde bestanden op te nemen.
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6 Evaluatie

6.1 Suggesties voor verbeteringen en uitbreidingen
De inleesprocedures zijn maatwerk en vaak redelijk arbeidsintensief om te maken. Deze

zouden meer gestandaardiseerd kunnen worden. Gebruik maken van een standaardbibliotheek

van generieke procedures en evt. zelfs van scan- en parsingtechnieken zou dit proces

verbeterd kunnen worden.

Verder is Socratis continu aan veranderingen onderhevig, in die zin dat ook andere

bronbestanden van gemeenten in combinatie met de huidige bestanden (vooral het Gba)

meerwaarde kunnen hebben voor Socratis (bijv de WVG, de wet voorziening gehandicapten).

6.2 Praktijkvoorbeelden
Voorbeelden van hoe (een deel van) Socratis is gebruikt voor aanschrijving van doelgroepen

en t.b.v. onderzoeksrapporteno.a.:

• aanschrijvingen van doelgroepen in Leeuwarden voor een collectieve

ziektekostenverzekering van minima en een minimafonds.

• een onderzoeksrapport betreffende minima in de gemeente Smallingerland; tevens

dient dit rapport als een zgn. nut-meting voor een inkomensmonitor die m.b.v. Socratis

wordt geimptementeerd

• Een WVG-onderzoek in de gemeente Hoogeveen.

Ten slotte nog een overzicht van de setecties die voor de gemeente Smattingertand zijn

uitgevoerd met behutp van bovenstaande methode:

• CAZ: de cottectieve aanschrijving ziektekosten voor de gemeente Smattingertand.

deze is eerder ats voorbeetd ook at genoemd.

• Persoonsgebonden budget uitgebreid

• Persoonsgebonden budget beperkt

• Kwijtschelding van gemeentebelastingen
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6.3 Conclusies

Er kan worden vastgesteld dat het bouwen van het pakket veel langer heeft geduurd dan

oorspronkelijk de bedoeling was. Daarvoor zijn een aantal redenen aan te voeren.

Enerzijds is de omvang van een sofiwareproject als Socratis is duidelijk onderschat.

Anderzijds komt dit doordat meer functionaliteit is ingebouwd dan oorspronkelijk de

bedoeling was en dat er is geprogrammeerd met het oog op de toekomst: de

programmatuur is op een gegeven moment helemaal omgezet in object-georienteerde

programmacode. Grote voordeel is onder andere de onderhoudbaarheid van de systemen.

Zo is er een inlezen-, update -, samenstellenobject. etc. Als er aanpassingen zijn in de

programmatuur hoefje alleen het desbetreffende object te vervangen door het nieuwe

object. Object-georienteerd programmeren heeft bovendien als voordeel datje in de

ontwikkelfase gemakkelijker een taakscheiding kunt maken, en kunt afspreken welke

methods objecten moeten hebben a! voordat ze bestaan. Een andere programmeur kan in

zijn programmatuur daar dan a! rekening mee houden (het is gemakkelijker om te

abstraheren van hoe iets geimplementeerd is! gaat worden). Dit laatste kan natuurlijk ook

als je procedureel programmeert, in de praktijk blijkt echter dat object-geOrienteerd

programmeren toch beter werkt.

Als laatste kan worden opgemerkt dat er veel meer uitgeschreven in programmacode dan

in de beginfase van het programmeren. In eerste instantie is ook gebruik gemaakt van de

ingebouwde mogelijkheden om met name grafisch snel iets op te bouwen.
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