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Introductie  

 Suzanne Deering  

 Rotterdammert 

 Bedrijfskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

 Specialisatie in verander- en strategisch management  

 5 jaar werkzaam consultant bij VKA  

 Informatiebeveiliging 

 Focus verandermanagement: 

“Hoe krijg je medewerkers gezamenlijk in beweging en in de juiste richting?” 

 Hobby: onderzoek doen!  

 Nyenrode: Predictive Analytics & Business Intelligence  
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VKA: ICT dient de mens  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Verdonck, Klooster & Associates zet zich in om ICT voor mensen te laten 

werken. We zijn een strategisch ICT adviesbureau en we houden van complexe vraagstukken. Omdat 

het uiteindelijk allemaal om mensen draait, hebben we bij VKA niet alleen technisch specialisten in huis 

maar ook mensen die een organisatie kunnen lezen. Samen met onze klanten realiseren zij succesvolle 

projecten die ervoor zorgen dat ICT doet waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken 

met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen.” 
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Doel onderzoek  

“In kaart brengen van unieke ‘lessons 

learned’ van organisaties, uit zowel de 

private als publieke sector, die ervaring 

hebben met het sturen op Predictive 

Analytics”.  
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Predictive Analytics  

Wat is Predictive Analytics?  
 

“Predictive analytics combines techniques from statistics, 

data mining & machine learning  to find meaning from 

large amounts of data”.  
- by SAS (Statistical Analysis System)  
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Resultaten onderzoek  
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 Introductie/aanpak PA binnen je organisatie  

 Data (input van) & het PA-model  

 Organisatie & cultuur  

 Ethische kant  

 

 



Aanpak Predictive Analytics 

 Aanbod- of vraag gestuurd?  

 Bij een aanbod gestuurde aanpak:  
 Inventarisatie van ALLE databronnen; wat kunnen we hiermee?  

 Kwaliteit borgen van de data; vooraf grote investering & dus lastig rondkrijgen business case 

 Management commitment?  

 Domein/business kennis ontbreekt; grote kans op foutieve analyses  

 

 Vraag gestuurde aanpak it is!   
 Oefening baart kunst; begin klein 

 Focus op quick wins! Snel je toegevoegde waarde bewijzen (business case)  

 Management commitment (ambassadeur/budget)  

 

 Wanneer stappen klanten over en wanneer moeten wij dus met een goede aanbieding komen?  

 Op welk moment moeten machineonderdelen vervangen worden, om stillegging te voorkomen? 

 Hoe lang blijft een vluchteling in NL en hoe veel gaat dat kosten? 

 Bij welke symptomen loop je een groot risico op een levensbedreigende ziektes?   
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Aanpak Predictive Analytics 

Denk vooraf na… 
 

 over de consequenties (van de resultaten) voor de organisatie / samenleving 

Zijn we goed voorbereid en zijn we in staat te acteren op de uitkomsten?  
 +20% fraudegevallen, genoeg handjes om dit op te pakken? 

 +20% inzicht (vroegtijdig stadium) in kankerpatiënten?  

 

 over de consequenties (van de resultaten) voor de consument / burger 
 aanbieden optie ‘betalen met acceptgiro’ ja/nee? En waarom de buurvrouw wel?  

 computer neemt besluit over verlof van gevangenen 

 

COMMUNICATIE!   
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Data & PA-model  

Na het formuleren van de juiste business wens/vraag…  

 Inventarisatie databronnen (open data bronnen zijn ook waardevol!)  

 Genoeg historische data? Ook om te testen?  

 Vaststellen gewenste kwaliteitseisen (garbage in = garbage out); bijhouden in een ‘data menukaart’ 

 Vaststellen definities (t.a.v. koppelen en interpretatie data) en vaststellen eigenaar (kwaliteit borgen)  

 

Je hebt vaak veel meer data in huis dan je denkt; TEXTMINING! Denk aan mails, 

recensies, enz.  
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Datapreparatie is 80%   



Data & PA-model 

 Denk na over de restricties/grenswaarden van het model;  

 wil je ieder extra fraudegeval meenemen in het model of alleen die vanaf €100.000 

 wil je van ieder onderdeel van een machine weten wanneer het toe is aan vervanging of van kritieke?  

 wil je van iedere klant weten of hij/zij gaat vertrekken of alleen van die met een bepaalde winstmarge? 

 (data)Visualisatie van de uitkomsten  
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3. Organisatie & cultuur  

 Angstcultuur (de computer vervangt de mens) 

 Business/domein kennis is en blijft essentieel!  

 Medewerkers (die deel uit zullen maken van het PA-team) van de start af aan 

meenemen in de oprichting van de PA-organisatie  

 Vertrouwen in nulletjes en eentjes; cultuurverandering! Eigen inbreng is kleiner 

 Juridische expertise in huis halen  

 Stel kaders & uitgangspunten op; wat mogen, kunnen en willen we? 

 Vooraf competentieprofiel opstellen; welke kennis & kunde is nodig / wat hebben 

we in huis / wat willen we inhuren (business kennis in huis houden) 

 Mix van specialisten in één team;  

er is geen business of IT meer, er is één PA-team!  
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Ethische kant van PA   
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De ethische kant van het verhaal…  
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Uitgangspunt: hoe groter de impact op de consument/burger, hoe 
belangrijker het eindoordeel van de mens!  



Vragen??? 
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