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Wat gaan wij doen?

Komende 45 min:

1. Introductie data science

2. Data science toepassingen

3. Relevante tips

Doelstelling

Zicht op concreet en uitvoerbaar idee(en) waar data science

echt impact heeft.



Data science succesvol in commercie



“Waarom zetten we de beste data scientists in 

om meer spullen te verkopen terwijl we 

belangrijke maatschappelijke uitdagingen 

hebben?”



Wat is data science? 



Opkomst van de data en computerkracht





“
Peter Sondergaard, Global Head of Research, Gartner

Data is inherently dumb. It doesn’t actually do anything unless 
you know how to use it; how to act with it. Algorithms are where 
the real value lies. Algorithms define action.



“ Machine learning?



Het leren van een (voorspellings-) 
model uit data

Machine learning is…

En dus niet:

Het (vanuit domeinkennis) zelf
bouwen van een model



… van informatie naar inzicht



(Big) 
Data

Machine 
Learning (ML)

Artificial
Intelligence (AI)

Data Science

Business 
Intelligence (BI)

Datawarehouse

Beslissing



Voorbeelden uit de praktijk



1. Grip op illegale woonsituaties

2. Risicogerichte handhaving in de openbare ruimte

3. Procesoptimalisatie van binnenkomende meldingen

4. Streef naar een stad zonder restafval

5. Gerichte aanpak van voortijdig schoolverlaters

6. Sturen op effectiviteit van re-integratie voorzieningen

7. Wijkgerichte zorgaanpak

8. Signalering van kindermishandeling voor GGD’s

Voorbeelden uit de praktijk



Grip op illegale woonsituaties
met Sherlock Homes

Welke panden hebben een verhoogd risico op 

woon- en verhuurfraude? 

Data science-oplossing

Voorspellingsmodel met >20 kenmerken van 

>170.000 Utrechtse verblijfsobjecten.

Impact

Gerichtere inzet op objecten/buurten met een 
verhoogd risico op onwettige praktijken. En 
een betere beoordeling van (splitsing-) 
vergunningaanvragen.



Risicogerichte handhaving openbare 
ruimte

Welke meldingen hebben hoge prioriteit en 
door wie moeten deze worden opgepakt?

Data science-oplossing
Classificatie en prioriteringsmodel op 
locatie, type, weging, omschrijving van 
meldingen openbare ruimte

Impact
Efficiëntere en effectievere inzet van BOA’s
in de openbare ruimte op situaties die er 
daadwerkelijk toe doen



Procesoptimalisatie van 
binnenkomende meldingen

Wie is verantwoordelijk voor een binnenkomende 
melding openbare ruimte?

Data science-oplossing
Voorspelling dat op basis van 250.000 meldingen bij 
een nieuwe melding aangeeft voor welke van de 40 
actieverantwoordelijken hij bedoelt is

Impact
Besparing van ruim 7 uur per week bij het 
geautomatiseerd doorsturen van meldingen met 95% 
zekerheid.



Een stad zonder restafval

Hoe goed/slecht scheiden buurten afval?

Data science-oplossing
Zicht op buurtkenmerken op basis van 
opgehaald aantal kilo’s afval en 
demografische kenmerken.

Impact
Inzicht in verschillen van scheidingsgedrag 
en de invloed van demografische 
kenmerken hierop en handvatten voor 
gerichte maatregelen



Gerichte aanpak van voortijdig 
schoolverlaters (VSV)

Wat is de kans dat een leerling zijn startkwalificatie 

niet gaat halen?

Data science-oplossing

Voorspellingsmodel op basis van 

schoolgeschiedenis en verzuimdata van leerlingen

Impact

Schooluitval terugdringen door te differentiëren in de 

aanpak bij verzuim van een leerling 0 - 30%

30 - 60%

60 - 100%BEGELEIDEN NAAR 

WERK

BRIEF

BEGELEIDEN NAAR 

ONDERWIJS



Effectiviteit van re-integratie
voorzieningen

Wie stroomt er uit naar werk en hoe 

effectief is een voorziening daarbij?

Data science-oplossing

Uitkeringen, persoonskenmerken en 

ingezette voorzieningen

Impact

Gerichte inzet van voorzieningen op basis 

van kansen en mogelijkheden van cliënten



Wijkgerichte zorgaanpak

Welke buurten/wijken ervaren dezelfde 
soort problematiek?

Data science-oplossing
Clusteranalyse op gebruikte 
voorzieningen in huishoudens op het 
gebied van werk, inkomen, jeugd, zorg en 
integrale aanpak

Impact
Efficiëntere indeling van wijkteams



Signalering van kindermishandeling
voor GGD’s
Is er mogelijk sprake van 
kindermishandeling?

Resultaat
Extra aandacht vanuit de professional 
voor mogelijk gemiste kinderen met een 
hoog risico

Gebruikte data
Ruim 200.000 teksten over 12.000 
kinderen geschreven door 500 
zorgprofessionals



3 relevante tips



1. Data science heeft geen waarde, 
jouw actie wel!



Thrust: vertrouwen

2. Maak van data science geen magie

Wees transparant

Handel ethisch

Beveilig data

Respecteer wetgeving



Gefaseerd realiseren



3. Innoveren met data science is een vak

(Digitale) transitie 

Herontwerp 

Scrum / Agile

Privacy by design
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