
KICK BIG DATA
Kansrijk of kansarm



• Wie staat er voor jullie?

• Antwoord op prangende vragen zoals:

• Wat is data?

• Wat maakt het BIG?

• Wat beeldendeVilans voorbeelden

• Wat zouden we kunnen binnen KICK voor jou?

• Een tool voor dataprojecten

WAT GAAN WE DOEN?



EVEN VOORSTELLEN

Maik Couwenberg
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Innovatie



EVEN VOORSTELLEN

• Modellen die voorspellen hoe de invloed
van stemming uitwerkt op mensen met 
obesitas

• App die jouw persoonlijk afvalplan kan
ontwikkelen

• Door te kijken wat wel en wat niet werkt, 
leert het model jouw afvalpatroon te
herkennen en daarop in te spelen

• Beleid ontwikkelen en toetsen door 
simulaties te maken met veel actoren

• Wat is het effect van vertraging op de algehele
stemming in de trein



WAAROM 
DATA EN

DE ZORG?
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HOPEN
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PRIMER 
DATA 

SCIENCE!



DATA

• Data is een set verzamelde waarden van 

kwalitatieve en kwantitatieve variabelen

• Voorbeeld: Een lijst met wie er werkt bij 

Vilans, met foto en datum in dienst

• Voorbeeld: Tempratuur over de dag heen 

gemeten in minuten



DE GROTE VIER

• Big data bestaat uit vier elementen:

• Volume: Grootte en omvang van data (wordt
geschat op 4 * 1021 gigabyte)

• Velocity: Streaming data / de snelheid waarmee
data groeit (geschat zo`n 2.3 * 1012 (biljoen) 
gigabyte)

• Variety: Verschillende vormen van data en
koppelbaarheid (Zoals facebook posts en
twitter posts)

• Veracity: De kwaliteit van data en vertrouwt
men de data? 
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MEGA, GIGA, TERA, 
EXA, ZETTA…. 

• Allemaal loze termen zonder perspectief

• Even voor het kader:

• Een Netflix aflevering is ongeveer1.5 
Gigabyte

• 50.000 afleveringen dus 75.000 
gigabyte aan data (7.5 * 104 Gb)

• Ongeveer 3 jaar aan film! 

• 2.3 * 1012 gigabyte per dag erbij

• Ongeveer 3000 keer de gehele Netflix 
bibliotheek

• 9000 jaar aan film!



ER ZI JN DUS VEEL GEGEVENS… OOK IN DE ZORG!

• Data uit de gezondheidssector groeit

explosief

• Data uit wearables

• Data uit IOT

• Data uit domotica systemen

• Data uit ECD/EPD

• Hoe benutten we deze gegevens?



DATA SCIENCE

• Om zin en onzin te maken van data gebruikt men 
technieken uit data science

• Data science verzameling technieken van 
verschillende disciplines

• Vooral A.I. gedreven, maar ook natuurkunde, 
biologie, statistiek, etc.

• In de essentie is data science altijd bezig om zaken
te voorspellen aan de hand van data:

• Wanneer in het jaar heb je de meeste kans om 
aangenomen te worden bijVilans?

• Hoe verloopt het bezoekersaantal op de website 
in 2019?



DATA SCIENCE METHODE

• Werkwijze: 

• Model voor data-mining: CRISP-DM

• Begin altijd vanuit de business

• Probeer data te begrijpen (intuitie
opbouwen)

• Data prepareren (selecties, transformaties, 
koppelen)

• Modelleren (toepassen algoritmes)

• Evalueren (evaluatie matrix)

• Toepassen

Domein

Intuitie
bouwen

Datamodelleren

Evaluaren



EINDE PRIMER

• Wat hebben we geleerd?

• Data is alomvattend (foto’s, aantal graden

op een dag, tekst, mail verkeer en nog veel

meer!)

• De hoeveelheid neemt explosief toe

• Door deze grote hoeveelheid en

complexiteit moeten we er gestructureerd

naar kijken, met behulp van data science

• Maar hoe werkt dit in de praktijk?



VOORBEELDTIJD: VILANS

• Drie voorbeelden

• OMAHA analyse app

• Inzicht over organisaties

• Netwerken binnen organisaties in kaart

brengen



VOORBEELDTIJD: VILANS – OMAHA ANALYSE APP



VOORBEELDTIJD: VILANS – OMAHA ANALYSE APP



VOORBEELDTIJD: VILANS – INZICHT IN ORGANISATIES



e

Een voorbeeld in de gehandicaptenzorg



Stichting Elver is…

• Een gehandicaptenzorg instelling

• Personeel: 1277

• Clienten: 542 (van ZZP 3VG – 8VG)

• Omzet: 58.473.479

– Waarvan 1.302.690 in subsidies

• Locatie: Nieuw-Wehl



Elver ten opzichte 
vergelijkbare aanbieders

Elver
€ 58.473.479

Baalderborggroep
€ 68.418.531

Zijlen
€ 62.950.645

Omzet (exclusief subsidies)

Opbrengsten subsidies

Bron: Jaarverslagenzorg.nl
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Wat wordt er gezegd over Elver?

• Uit analyse van alle reviews blijkt dat 

men Elver gezamenlijk als volgt 

omschrijft: “Een zeer fijne betrokken 

en vooral ook gezellige instelling. Met 

een fijne woonomgeving”



VOORBEELDTI JD : V ILANS - NETWERK DIAGRAM ORGANISATIE

https://fusiontables.googleusercontent.com/embedviz?containerId=googft-gviz-canvas&viz=GVIZ&t=GRAPH&gc=true&gd=false&sdb=1&rmax=100000&q=select+col10,+col1,+col8+from+1l7RPbo6sLi-WWFn6HUU--ydKCZnFPjkMuYvoSKw1&qrs=+where+col10+>%3D+&qre=+and+col10+<%3D+&qe&uiversion=2&state={"ps":"1_1_-7_-16_o_-6d_-3d_s_-8z_-1s_w_-71_-9_h_-72_-15_6t_-21_-l_8i_z_-o_9v_-1b_-z_9o_-11_-4_e9_a_-2o_e2_e_-23_22_-9h_-5_dp_-o_-2l_ea_13_-2c_0_u_-1_1q_z_-39_8z_-1x_-1x_as_-8t_37_13_-59_-j_ay_-5z_-27_e8_-6h_-4f_dx_-44_1_2k_1e_-1k_ec_-24_-18_du_-6z_2y_11_-4g_-z_9d_-4s_-3g_v_-8p_m_4_u_t_1v_-5x_1g_e0_-4g_22_18_-9q_-1f_79_-8b_-d_10_-5r_-13_l_-77_-3p_e5_h_3_ag_-5h_-33_2l_-7m_7_2f_1d_-11_2g_27_-1c_7f_3_9_72_-86_-1l_dv_-6w_3m_4y_-51_-y_7r_-6c_4_4t_-60_-45_53_-1k_p_z_-74_-1w_1c_-8n_2_7o_-6v_1q_bl_-8m_-2f_3k_-a6_1f_7h_-9c_-w_7z_-8b_1n_b5_-5m_1w_14_-4y_-5_3q_-8x_2b_2d_-1t_-2o_at_-94_3u_a9_-12_-21_bs_-91_-o_6k_-52_-1n_9a_-9k_2j_bb_-6i_25_2j_-6d_-17_1w_-3p_1c_4a_-cj_-1v_b3_-7k_-1n_9k_-h_2_23_-g1_2o_bi_-7q_p_ah_-8d_2f_4k_-aj_-p_12_-4d_-1e_a8_-6v_-42_3_g_x_1u_-3h_1r_92_-87_-28_dr_-l_-3d_45_-9m_-2f_cd_-2a_-5_2u_-60_p_ai_-88_31_bf_-6b_-r_87_-4u_2q_b_-5k_16_u_-7y_-7_8k_1p_-c_9g_-4l_-46_ex_-6o_-27_9z_-7g_-j_67_-9h_39_b2_-3u_-h_bq_-8b_-11_cx_-a_-23_e4_t_-2r_e6_-6z_1a_6_-61_2a_2i_24_-1x_57_-7q_39_eb_1r_-2p_dm_-7k_57_3f_-4w_2b_2_1j_f_4z_-2m_1s_2h_28_-q_2v_-94_18_bm_-76_b_16_-49_-g_9f_-46_-3w_6s_-32_-1b_ez_-5m_9_50_-3s_2g_cn_-8a_51_1s_-4n_1a_9l_-k_z_dl_-4a_u_1y_-47_-1s_cm_-4b_m_2o_-7q_z_6q_-8a_-30_gb_-1z_14_64_-79_46_5p_-40_33_6x_-4l_8_gc_y_-1p_fx_-3d_m_8_-7p_3x_5_1e_s_6u_-48_1l_cg_-6i_-d_ak_-5d_33_1p_24_-33_6c_-6b_39_4v_-58_a_71_-9k_x_3t_-98_o_ds_-11_-3c_8o_-57_1g_c4_-6r_g_bt_-16_-g_90_-2e_-2k_ab_-5v_34_3g_-7x_-46_8t_-57_l_2r_-9s_-1w_c_-3z_-t_cr_-8l_-o_77_-7w_-2t_5q_-5q_3q_","cx":-151.03697880434473,"cy":-9.044550209774473,"sw":1488.974678580405,"sh":658.0600921628265,"z":0.975879698091558}&gco_forceIFrame=true&gco_hasLabelsColumn=true&width=1600&height=900


EINDE VOORBEELDEN

• Wat hebben we geleerd?

• Data is op meerdere manieren te benutten!

• Tekstanalyse, Netwerk analyse, Kwantitatieve analyse

• Het belangrijkste is de kwaliteit van de data

• Garbage in = garbage out

• Wat kunnen wij bedenken voor KICK?



CONCEPTTIJD: KICK PROTOCOLLEN

• Wat zouden we kunnen doen met de 

data binnen KICK?

• Binnen de KICK groep vragen we ons nu 

af hoe we optimaal data kunnen inzetten

om jullie de inzichten/gebruiksmak te

geven waar vraag naar is

• Ik heb hier een kort concept uitgewerkt



CONCEPTTIJD: KICK PROTOCOLLEN

• Personaliseren van de gebruikerservaring

• We zien dat er voornamelijk via Desktops 
gebruik wordt gemaakt van de KICK 
protocollen

• Regionale verschillen in zoekgedrag en
bezoektijden

• Bijv. Hogescholen vooral later op de dag

• Etc..

• Kortom vooral gegevens over het gebruik
van de KICK protocollen



CONCEPTTIJD: KICK PROTOCOLLEN

• Gegevens over het gebruik van de KICK 

protocollen

• Nieuw inrichten van de KICK 

protocollen

• Overzicht van de tien meest gebruikte

protocollen binnen de organisatie

• Regionale aanbevelingen



CONCEPTTIJD: KICK PROTOCOLLEN

• Gegevens over het gebruik van de KICK 
protocollen

• Nieuw inrichten van de KICK 
protocollen

• AR bril die herkent welke handeling jij
uitvoert en haalt het juiste protocol erbij

• Verspilling tegengaan door koppeling KICK 
met het bevoorradingssyteem

• Uitgevoerde handeling met 
injectienaalden bijhouden bijv.



TOEKOMST

• Big chances! 

• Veel kansen op het gebied van 
gezondheidszorg

• Waar het vooral over zou
moeten gaan is: Kunnen
technieken uit Big Data benut
worden om het werk van de 
zorgprofessional makkelijker te
maken

• Minder registratie

• Meer tijd voor de client

• Sneller van dienst kunnen zijn



TOEKOMST

• Werken met data is zeer
complex:

• De juiste expertises bij elkaar
zetten

• Schaarste in datascientists

• Data kwaliteit big issue

• Data science wordt op zichzelf
gezien



WAT GEEF IK JULLIE MEE?

• Checklist: Data kansarm / kansrijk

• Uit te voeren bij elk data project

• Stel regel: Hou het klein!

• De volgende vragen:

1. Is de doelstelling helder gedefinieerd? 

1. Niet: ‘we willen wat gaan doen met x of y?’

2. Wel: ‘We hebben een dataset over x en gaan
kijken of het een invloed heeft op y, zodat we 
uiteindelijk z kunnen bereiken’

2. Is de datakwaliteit op orde?

3. Hebben we toegang tot de data?

4. Begrijpen wij (als experts) de data? Kunnen wij duiding
geven?

5. Halen wij meerwaarde uit het doel?

• Totaal aantal Ja’s bepaald brandstof!

Bij minder dan twee keer ja: 

Overdenk de nee punten nog een keer voor je van start gaat

2 JA
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WAT GEEF IK JULLIE MEE?

• Checklist: Data kansarm / kansrijk

• Uit te voeren bij elk data project

• Stel regel: Hou het klein!

• De volgende vragen:

1. Is de doelstelling helder gedefinieerd? 
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WAT GEEF IK JULLIE MEE?

• OMAHA app:

• We willen de zorgprofessional zelf in staat stellen zijn of haar data te
kunnen analyseren

1. Is de doelstelling helder gedefinieerd? 

1. JA!

2. Is de datakwaliteit op orde?

1. NEE!

2. We doen nu veel aan opschonen en in een algemeen
datamodel gieten

3. Hebben we toegang tot de data?

1. NEE!

2. Deze data zit in het ECD dus het portaal moet vrij
toegankelijk en laag drempelig zijn

4. Begrijpen wij (als experts) de data? Kunnen wij duiding geven?

1. JA!

5. Halen wij meerwaarde uit het doel?

1. JA!

Bij meer dan twee keer ja, maar minder dan vijf keer: 

Ga van start hou de nee punten scherp

3 JA



TAKE HOME 
MESSAGE

• More data beats clever 

algorithms, but better data 

beats more data.

• Peter Norvig



ZIJN ER NOG VRAGEN?


