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Hoe is de organisatie-brede data-analytics visie gedefiniëerd?
• Wordt deze definitie eenduidig gebruikt binnen het gehele ministerie?
• Is deze ook bekend bij alle medewerkers?

• Passen deze analytics ambities binnen de algehele visie & strategie van het ministerie?

Zijn de processen in kaart gebracht die benodigd zijn om de analytics strategie te realiseren?
• Zijn de benodigde capabilities en resources voor het behalen van deze ambities geïdentificeerd?
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• Beschikt deze persoon over de benodigde input en informatie voor het uitwerken van de roadmap?
• Hoe wordt prioritering voor analytics projecten en ontwikkelingen ingevuld?

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de data-analytics visie binnen het ministerie breed wordt gedragen?
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Wat is het toekomstbeeld van data gedreven werken?
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• Op welke manier wordt draagkracht gecreëerd onder de medewerkers voor het uitvoeren van de data-analytics strategie?
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Hoe zijn we bij het toekomstbeeld gekomen?
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BIG DATA

Wat is data gedreven werken eigenlijk?
•
•
•
•
•
•

Jeugdigen
Crimineel gedrag
Tekstuele data
Zaakgegevens
Textmining
Voorspellend algoritme

•
•
•
•
•
•

Waar kan ik mee beginnen?

Classificering van zaken
Passende trajecten
Hogere zelfstandigheid
Lagere werkdruk
Lagere recidive
Kleinere werkvoorraad

Hoe werkt het toekomstbeeld aan de achterkant?
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Wat is het toekomstbeeld van data gedreven werken?

Tijdreis: Ontmoet IGONE en IDRIS in 2025
Data
verzamelaar
Visionair

Oplossings
gericht

Vaardig
Empatische

Igone is jeugdhulpverlener. Ze is sociaal erg
vaardig, empathisch, durft verder te kijken dan
Data
haar neus lang is en indien nodig in te grijpen. Voor
gedreven
werker
haar veiligheid en gemak draagt Igone een
SociaWatch. Deze is voorzien van GPS tracking, kan
audio opnemen en, indien nodig, een noodsignaal verzenden.
Door de GPS tracking, in combinatie met het noodsignaal, wordt
gezorgd voor een extra stukje veiligheid. Deze opties helpen echter ook
in het handig plannen van haar huisbezoeken en het geautomatiseerd
verwerken van de administratie.
Met de SociaWatch kan Igone gesprekken met haar cliënten opnemen.
De audiobestanden worden voor haar omgezet naar tekst. Indien
gewenst kan Igone hier verbeteringen in aanbrengen, waarna de
opgehaalde informatie voor haar wordt georganiseerd op onderwerp.
Igone krijgt van ieder gesprek een (gevisualiseerd) verslag over welke
levensgebieden ze informatie heeft opgehaald en welke informatie nog
mist. Als Igone dat nodig vindt, kan ze de informatie ook laten analyse
ren. Zijn er bijvoorbeeld signalen van depressie te herkennen? En
eventueel welke interventie lijkt passend? Mocht er aanleiding toe zijn,
wordt er informatie voorgelegd aan de rechter. Igone kan passend
verslag doen, hetgeen betekent dat ze per geval beoordeelt welke
informatie ze deelt en in welke vorm.
IGONE

Veiligheid

Familieman

Veiligheid
voorop

Kwetsbaar

Izaak is een vluchteling. Door vele slechte oogsten
als gevolg van langdurige droogte in zijn regio is er
Doorzetter
onrust ontstaan onder de bevolking en heeft het
staatshoofd met harde hand teruggeslagen. Hij is één
van vele vluchtelingen die daarom naar de Europese grenzen
zijn afgereisd op zoek naar veiligheid. Izaak wordt opgevangen door
een Nederlandse grensbewaker gestationeerd aan de rand van de EU.
Deze grensbewaker, Idris, dient als eerste aanspreekpunt voor vele
vluchtelingen als Izaak. Hoewel een crisis niet altijd het beste in mensen
naar boven haalt wordt Izaak door Idris niet behandeld als een mogelijke
wolf in schaapskleren, maar wordt hij op een humane wijze geholpen.
Indera, een intelligente assistent afgeleid van de Alexa-technologie,
volledig aangepast aan de veiligheidsnormen van de Rijksoverheid, staat
Idris namelijk bij in zijn complexe werk. Dankzij Indera kan Izaak in zijn
eigen taal en woorden zijn verhaal en situatie delen met Idris en wordt dit
verhaal direct geanalyseerd en gecrosscheckt met al bekende gegevens en
verhalen van medereizigers en andere vluchtelingen. Indera bewaart
vervolgens de gegevens van het gesprek, zodat deze op een later
moment, waar nodig, gedeeld kunnen worden met andere EU lidstaten
waar Izaak mogelijk naar toe reist of wordt gehuisvest. Dit stelt andere
lidstaten in staat om sneller Izaak’s achtergrond en verhaal te checken,
waardoor Izaak sneller uitsluitsel krijgt over zijn asielaanvraag.
IZAAK

Afhankelijk
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Tijdreis: Ontmoet IRIS en IMA in 2025
Continue
verbetering

Resultaat
gericht

Iris is een raadsonderzoeker bij de RvdK in Arnhem.
In de wijk waar ze opgroeide kwam het regelmatig
voor dat sociaal werkers en raadsonderzoekers een
traject op moesten stellen voor jeugdigen die in
Pragmatisch
In de wijk
aanraking waren gekomen met de politie. Zo zag ze
IRIS
met eigen ogen zowel succesvolle trajecten, alswel
Data
jongeren
die steeds opnieuw de fout in gingen. Dit is
gedreven
beslisser
dan ook de reden geweest voor Iris om bij de RvdK
zich te focussen op taakstraffen en 'reïntegratie' van
jeugdigen. Ook al werkt ze nog geen jaar voor de RvdK, ze kan het
grootste deel van haar werk op eigen initiatief uitvoeren. Het nieuwe
informatiesysteem speelt daar een grote rol bij. Wanneer er een nieuwe
zaak binnenkomt worden alle persoonlijke gegevens van het kind, de
familiesituatie, schoolsituatie en andere belangrijke factoren ingevoerd,
samen met een kort verslag van het delict. Deze informatie wordt door een
algoritme vergeleken met honderden afgesloten zaken en het systeem laat
Iris de meest vergelijkbare zaken zien en welke interventies hier zijn
toegepast. Ook geeft het systeem aan wat de recidive ratio is geweest bij
elke interventie in het verleden. Zo kan Iris een weloverwogen keuze maken
voor een traject zonder hierbij bij haar meer ervaren collega's aan te hoeven
kloppen. Niet alleen geeft dit Iris meer zelfvertrouwen en voldoening, het
zorgt er ook voor dat de werkbelasting op de andere raadsmedewerkers
wordt verlicht. Het Datagedreven Traject, heeft er in de afgelopen 2 jaar
voor gezorgd dat 20% minder kinderen opnieuw worden aangemeld bij de
RvdK en is de werkvoorraad aanzienlijk afgenomen. Hoewel raadsonder
zoekers meer zelfstandig kunnen doen heeft de verminderde werkdruk er
juist voor gezorgd dat de medewerkers elkaar vaker spreken en hierdoor
ook informeel meer kennis en ervaring uitwisselen.
Zelfstandig

Ziet kansen

Verantwoor
delijkheids
gevoel

Ima is de nieuwe minister van Justitie en
Veiligheid. Ze heeft de verantwoordelijkheid over
het uit te voeren beleid ten aanzien van de
binnenlandse veiligheid en de uitvoering van de
Visueel
Overtuigder
rechtsstaat. Om dit te doen maakt ze gebruik van
IMA
ingesteld
informatie die wordt aangeleverd vanuit het
Data
ministerie. Binnen het ministerie wordt data
gedreven
beslisser
gedreven gewerkt. Ima heeft daarom altijd
toegang tot visuele, real-time inzichten in bijvoor
beeld delict cijfers, asielaanvragen en aangiftes. Ima heeft
echter ook beschikking over overzichten die haar vertellen hoe vaak het
gelukt is om rechtszaken te schikken, hoeveel mensen er uit de schuld
hulpverlening gekomen zijn en of de veiligheid op de wegen is toege
nomen. Diepere analyses leren haar hoe effectief haar beleid is en
welke aanpassingen ze hier het best in kan doen. Bijvoorbeeld om het
meest adequate beleid op synthetische drugs vast te stellen. En wordt
de capaciteit van de politie bijvoorbeeld het best benut?
Daarnaast ontvangt Ima rapportages met daarin voorspellingen over
de te verwachten ontwikkelingen.
Al deze informatie biedt haar de juiste tools om al haar aandacht en
energie te richten op het goed besturen van het ministerie en zodoende
de veiligheid en rechtstaat optimaal te dienen.
Energiek
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Wat is data gedreven werken?

Waarom data gedreven werken?
Voor een veiliger en rechtvaardigere samenleving doordat data gedreven werken het ministerie in staat
stelt gerichter te reageren, beter beleid te ontwikkelen en efficiënter te werken.

CITATEN VAN JENV 3
JenV wil, naast domein-specifieke
vraagstukken, als organisatie meer
informatie gestuurd en opgavegericht
werken om zo haar maatschappelijke
opdracht beter te kunnen vervullen
Medewerkers hebben voor het
uitvoeren van hun taak een adequate
informatiepositie nodig zodat zij hun
expertise volledig kunnen inzetten voor
het behalen van resultaten

MET DATA GEDREVEN WERKEN KRIJG JE
Grotere wendbaarheid
Snellere en betere reactie op de maatschappij of de organisatie doordat 1. analytics sneller
inzicht geeft in wat er gaat komen en 2. de juiste informatie beschikbaar is op het juiste moment.

Effectiviteit
Benodigde en toegestane informatie is beschikbaar in de hele keten waardoor informatie op
het gewenste moment en zonder onderbrekingen beschikbaar is.

DATA GEDREVEN WERKEN
WORDT NOODZAKELIJK OM
• De groeiende hoeveelheid data adequaat
te verwerken.
• Aan de hogere verwachting van de burger
te voldoen.
• Aan de veranderde wetgeving te voldoen
zoals de privacywetgeving.

Efficiency
Resultaten tegen lagere kosten en met een kortere doorlooptijd doordat analytics gebruikt
wordt om bottlenecks in het proces te vinden, stappen te automatiseren en beslissingen te
nemen op basis van feiten.

• Informatie uit te wisselen tussen partners
binnen en buiten JenV.

Betere beleidsontwikkeling

Het is ook niet meer de vraag of JenV
zich met data bezig moet houden, maar
enkel de vraag hoe dit het beste te
organiseren

Beleid en beslissingen die genomen zijn op basis van data zijn doelgerichter omdat het
toevoegen van data inzichten een breder, vollediger en objectiever beeld geven.

Door data slim te gebruiken geven we
onszelf de kans te interveniëren voordat
problemen ontstaan

Kwaliteit

Transparantie
Keuzes die onderbouwd en herleid zijn vanuit duidelijke feiten.

Hogere kwaliteit doordat de acties achteraf of real-time gemeten worden op effectiviteit, efficiëntie
en waarde. Data management zorgt voor standaardisatie wat de kwaliteit ten goede komt.
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Wat is data gedreven werken?
Data gedreven werken is werken op basis van feiten uit de samenleving, die verzameld worden in de vorm
van data, geanalyseerd worden naar informatie, samen met domeinkennis op de juist manier
geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, en om op basis van deze inzichten een zo geïnformeerd
mogelijk besluit te nemen wat een hogere waarde geeft voor de samenleving.

•
•
•
•
•
•

Mensen
Gedrag
Families
Criminaliteit
Naleving
Organisatie

1. SAMENLEVING

•
•
•
•
•
•
•

Registraties
Tekstdata
Procesdata
(On)gestructureerde data
Observaties
Ervaringen
Interviews

2. DATA

•
•
•
•
•
•

Scores
Alerts
Samengevatte cijfers
Visualisaties/tijdslijn
Burgerreis
Burgerinformatie

3. INFORMATIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afwijkend gedrag
Prioritering
Kennis
Aannemelijk gedrag
Besluiten
Kansen
Behoeftes
Frustraties
Patronen

4. INZICHTEN

•
•
•
•
•

Verbeterd gedrag
Betere naleving
Minder criminaliteit
Bevredigde behoeftes
Gelukkige families

5. WAARDE

Verzamelen

Analytics

Interpretatie

Actie

Registreren
Documenteren
Interviews
Social Media

Machine Learning
Statistiek
BI

Domein kennis
Visualisatie

Implementatie
Verandermananagement

Elke plek in de waardeketen kan als startpunt worden genomen, waarbij waarde alleen wordt gecreëerd als je alle 5 de fases bent afgegaan.
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Waarom data gedreven werken?
Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus.
HUIDIGE SITUATIE

Samenleving

Data

Informatie

Inzicht

Waarde

Via data of via kennis en ervaring kan je
komen tot inzichten. Nu worden de meeste
inzichten verkregen door kennis en ervaring.

Verzamelen

Analytics

Interpretatie

Kennis en ervaring

Inzicht

Interpretatie

DATA GEDREVEN ORGANISATIE
Meer inzichten komen vanuit data. Hierdoor
zijn de inzichten beter onderbouwd. Dit leidt
tot meer doelgerichte, volledige en adequate
beslissingen waardoor de beoogde waarde
beter wordt behaald.

Samenleving

Data

Informatie

Inzicht

Waarde

Verzamelen

Analytics

Interpretatie
Kennis en ervaring

Inzicht

Interpretatie
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Data gedreven werken is niet zo ver weg
Overal worden data gedreven modellen ontwikkeld om grote problemen te bestrijden.
NATUURBRAND BESTRIJDING
De staat van

Tientallen doden waren er te betreuren tijdens de bosbranden in Portugal in juni
2017. Dit roept bij velen de vraag op hoe deze branden effectiever bestreden
hadden kunnen worden. Terwijl het onderzoek naar die aanpak nog gaande is,
wordt in Nederland nieuwe technologie onderzocht en getest rond natuurbrand
bestrijding. Zo ontwikkelde het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) samen met de
veiligheidsregio’s een natuurbrandverspreidingsmodel. Dit model werkt op basis
van data verzameld door satellieten die alle vegetatie in Nederland in kaart
brengen. Bij een natuurbrand voorspelt dit model hoe de brand zich de komende

1. SAMENLEVING

2. DATA

Verzamelen

Voorbeeld van ingevuld
waardeketen op basis
van eigen interpretatie

Registreren
Documenteren
Interviews
Social Media
• Bos
• Natuurbrand

3. INFORMATIE

Verzamelen

4. INZICHTEN

Analytics

Interpretatie

Machine Learning
Statistiek
BI

• Satelietbeelden
• Brandsnelheden vegetatie

Remote sensing

INNOVATIE

uren zal ontwikkelen. Hoe snel bijvoorbeeld struiken, bos of heide branden.
De methode is al met succes ingezet bij de brand in 2014 in Nationaal Park de
Hoge Veluwe. Het model werkt ook preventief zegt Albert-Jan van Maren.
Projectleider Natuurbrandbeheersing bij Brandweer Nederland. “Eigenaren van
gebieden met veel brandbare vegetatie kunnen we adviseren om bijvoorbeeld
loofbomen te planten die minder brandbaar zijn.” Vooralsnog wordt het model
alleen in Nederland gebruikt. Om het in te zetten in bijvoorbeeld Portugal zal
eerst de vegetaties daar in beeld moeten worden gebracht.

Domein kennis
Visualisatie

• Overzicht van vegetatie
• Kansen van het vuur in
verschillende richtingen

Analytics

Statistiek (interpolatie,
maximum likelihood
classifaction, Normalized
Difference Vegetation Index)

Interpretatie

‘Innoveren is
volhouden:
Edison maakte
9.000 lampen voordat
hij de lamp uitvond
die we nog steeds
gebruiken’
Van spreekuur
rechter,
blockchains en
identificatie
robots tot
heilige boontjes

Han Gerrits, hoogleraar
eBusiness & IT Industry,
VU Amsterdam

57

projecten die
je inspireren

5. WAARDE

Actie

Implementatie
Verandermananagement

• Veel brandbare vegetatie
in kritieke gebieden
• Sturingsplannen voor het vuur

Samen met domein experts

bij justitie en veiligheid

• Verminderde kans op grote
natuurbranden

Actie

Overleg met brandweer om plannen aan te
passen en samen met grondeigenaren
andere vegetatie aanplanten
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Hoe werkt dat aan de achterkant?

Tijdreis: toekomstbeeld datagedreven werken
Data
verzamelaar
Visionair

Oplossings
gericht

Empathisch

IGONE

Veiligheid

Data
gedreven
werker

1. SAMENLEVING

2. DATA

Verzamelen

Registreren
Documenteren
Interviews
Social Media
• Mensen
• Gedrag
• Families

• Sensor data
• Audio
• GPS tracking

Het management van Igone had een duidelijke visie voor ogen.
Het werk moest efficiënter gebeuren. Dit kan door Igone zelf de
gesprekken te laten opnemen tijdens haar huisbezoeken. Zodat
de gesprekken real-time omgezet kunnen worden naar data om
deze te analyseren. Daardoor is de administratie makkelijker
geworden en de kwaliteit van haar werk hoger. Om tot dit
product te komen zijn meerdere prototypes uitgeprobeerd,
doorontwikkeld en hebben soms ook gefaald. Hieruit werden
weer inzichten verkregen, die waardevol waren voor een
volgende iteratie. De hele organisatie leefde mee en droeg zijn
steentje

3. INFORMATIE

Analytics

Machine Learning
Statistiek
BI
Speech to Text
• Geanalyseerde tekst met
voorgestelde verbeteringen
• Score op verschillende
psychologische onderdelen
• Clusters per onderwerp
• Locatie

bij tijdens dit proces, wat ertoe heeft geleidt dat Igone nu veilig
haar werk kan doen. Dit was alleen mogelijk door de sponsoring
van het leiderschap. Zij bleven continue geloven in het idee en
stelde elke keer weer een team beschikbaar om het idee verder
uit te werken. Nu het product is geïmplementeerd wordt de
prestatie van de SociaWatch continue gemeten. Er wordt
gecontroleerd of de besluiten die Igone maakt nog steeds
effectief en ethisch verantwoord zijn en waar nog meer verbeter
mogelijkheden liggen.

4. INZICHTEN

Interpretatie
Domein kennis
Visualisatie

•
•
•
•

5. WAARDE

Actie

Implementatie
Verandermananagement

Noodsignaal (real-time)
Verbeterde tekst
Visualisatie
Alarmeerde signaal bij depressie

•
•
•
•
•

Veiligheid
Planning huisbezoeken
Makkelijke administratie
Efficiënter werken
Betere hulpverlening
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Hoe werkt dat aan de achterkant?

Tijdreis: toekomstbeeld datagedreven werken
Resultaat
gericht
Zelfstandig

Pragmatisch

Ziet kansen

IRIS

In de wijk

Data
gedreven
beslisser

1. SAMENLEVING

2. DATA

Verzamelen

Registreren
Documenteren
Interviews
Social Media
• Jeugdigen
• Crimineel gedrag
• Interactie met politie

• Tekstuele data
• Zaakgegevens

Het data gedreven traject heeft ontwikkeld kunnen worden door
parallel het datamanagement, de onderliggende analytics
technologiën en de analytics kennis van raadsonderzoekers te
ontwikkelen. Zo kregen de medewerkers niet alleen kennis over
de werking van de technologiën, maar durfden ze deze ook
daadwerkelijk toe te passen. Het data gedreven traject is op een
iteratieve manier ontwikkeld en in elke stap van het proces
werden zowel analytics- als domeinexperts betrokken om te
zorgen voor een goede match tussen de data en de onderlig
gende problematiek. Zo is er continu getoetst of de inzichten

3. INFORMATIE

Analytics

Machine Learning
Statistiek
BI
Speech to Text
• Nieuw informatiesysteem
(persoonsgegevens, familiesituatie etc)
• Vergelijkbare zaken
• Recidive ratio per interventie

verkregen uit de data ook daadwerkelijk effect had op de
werkdruk, recidive en de werkvoorraad. Het ministerie heeft veel
geïnvesteerd in competentie ontwikkeling van haar medewer
kers en om specifieke vaardigheden binnen te halen en heeft zo
de multi-disciplinaire teams kunnen samenstellen die de
ontwikkeling mogelijk maakten. De opgedane kennis is
beschikbaar gesteld voor het gehele ministerie en een aantal
medewerkers biedt nu ondersteuning aan nieuwe analytics
projecten vanuit een centrale plek binnen het ministerie.

4. INZICHTEN

Interpretatie
Domein kennis
Visualisatie

5. WAARDE

Actie

Implementatie
Verandermananagement

• Classificering van zaken
• Passende trajecten op basis van
recidive ratio voor deze jeugdigen
en profiel jeugdigen

•
•
•
•
•
•

Hogere zelfstandigheid
Lagere werkdruk
Lagere recidive
Kleinere werkvoorraad
Succesvollere trajecten
Meer kennisdeling
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Hoe werkt dat aan de achterkant?

Tijdreis: toekomstbeeld datagedreven werken
Alert
Informatiedeler

Gegevens
checker

Veiligheid
voorop

IZAAK

Initiatiefnemer

Hulpvaardig

1. SAMENLEVING

2. DATA

Verzamelen

Registreren
Documenteren
Interviews
Social Media
• Vluchtelingen
• Onveilige leefsituaties
• Dreigingen voor de samenleving

• Audio
• Inlichtingen

Izaak is een van de tientallen vluchtelingen waarmee grensbewa
kers als Idris dagelijks mee spreken. Hoewel Izaak voornamelijk
ondersteuning verlangt van de grensbewakers, hebben deze ook de
taak potentiële gevaren te identificeren. Door de assistentie van
Indera kan Izaak in zijn eigen taal gemakkelijk in gesprek gaan met
Idris en wordt hij niet continu met argusogen aangekeken. Op de
verhalen van Izaak en andere vluchtelingen wordt een analyse
uitgevoerd waardoor potentiële risico’s in kaart kunnen worden
gebracht. Hoewel Indera is gebaseerd op externe technologie is
haar infrastructuur door het ministerie in samenwerking met tech
start-ups strikt beveiligd en dusdanig aangepast dat analyses louter
op een centrale en beveiligde locatie worden uitgevoerd. Niet
alleen de beveiliging is een belangrijk punt geweest in de ontwikke

3. INFORMATIE

Analytics

Machine Learning
Statistiek
BI
Speech to Text
• Speech-to-text
• Sentiment analyse
• Real-time vertaling

ling van Indera. De analyse en het bewaren van al deze persoonlijke
data brengt belangrijke ethische en wettelijke vraagstukken naar
boven. Zo zijn er kennisinstellingen geraadpleegd en is er goed
nagedacht welke data van welke personen wordt opgeslagen en
voor welke tijd dit bewaard blijft. De gespreksdata wordt geredu
ceerd tot de belangrijkste kenmerken en waar kan gepseudonimi
seerd. Omdat de grensbewaking zich beter kan focussen op de
belangrijkste aspecten van hun werk, het helpen van mensen,
zetten zij zich in zodat de datakwaliteit hoog blijft en opperen ze
ideëen om de technologie nog verder te verbeteren. Zo wordt Izaak
vanaf het moment dat hij de Europese grenzen bereikt beter,
sneller en op een meer humane wijze geholpen.

4. INZICHTEN

Interpretatie
Domein kennis
Visualisatie

• Risico classificering
• Vertalingen

5. WAARDE

Actie

Implementatie
Verandermananagement

• Humanere behandeling
• Betere opvang
• Veiligere samenleving
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Hoe werkt dat aan de achterkant?

Tijdreis: toekomstbeeld datagedreven werken
Actueel
Pro-actief

Bestuurder

Beleidsmaker

IMA

Effectief

Flexibel

1. SAMENLEVING

De staf van Ima’s afdeling heeft de beschikking over een analytics
omgeving met realtime data. Hiertoe is het team in staat om
goede voorspellingen te maken, informatie makkelijk en snel te
visualiseren en deze inzichtelijk aan Ima aan te bieden. Wanneer
zich nieuwe actualiteit aan dient, is de staf makkelijk in staat om
snel antwoorden te geven op de gerezen vragen. Hierover kan
Ima vervolgens eenvoudig rapporteren aan de Kamer.
Ima staat hierdoor politiek sterk in haar schoenen en veel
belangrijker, is in staat om adequaat op maatschappelijke
uitdagingen te reageren. Ze heeft actueel inzicht in de resources
van bijvoorbeeld de politie, weet welke gebieden aandacht
behoeven en in hoeverre genomen maatregelen en plannen effect
sorteren, waardoor er pro-actief gereageerd kan worden op
(opkomende) ontwikkelingen. Dit heeft Ima verder gesterkt in haar
visie dat datagedreven werken noodzakelijk is voor een effectieve

2. DATA

Verzamelen

Registreren
Documenteren
Interviews
Social Media
• Beschermen rechtsstatelijkheid
• In stand houden veiligheid

3. INFORMATIE

Analytics

Machine Learning
Statistiek
BI
Speech to Text

• Data organisatie onderdelen /
departement

• Real-time dashboard
• Data visualisatie
• Forecasting

overheid. Ima heeft daarom voor de volgende meerjarenbegroting
besloten om verdere investeringen te doen op dit gebied. Voorts
spreekt ze graag haar visie uit over dit onderwerp en benadrukt ze
een aantrekkelijke werkgever te willen zijn voor jongere talenten.
Ze heeft dan ook aandacht gevraagd voor een lerend werkklimaat
en stimuleert haar werknemers zich hierin te ontwikkelen.
Technisch wordt met een gestandaardiseerde taal gewerkt, zodat
het ministerie eenvoudig in staat is om informatie te delen en af te
stemmen met andere ministeries. Om te voorkomen dat de
overheid haar doel voorbij schiet of er onbedoelde neveneffecten
ontstaan uit deze informatiedeling wordt er nauw samengewerkt
met publieke belangenorganisatie zoals privacybelangenbeharti
gers en universiteiten. Qua werkwijze wordt zo transparant
mogelijk gewerkt. In de analytics omgeving wordt iedere activiteit
gelogd en gemonitord en er worden open datasets aangeboden.

4. INZICHTEN

Interpretatie
Domein kennis
Visualisatie

• Sturingsinformatie
• Forecasting

5. WAARDE

Actie

Implementatie
Verandermananagement

• Veilige en rechtvaardige samenleving
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Terug
in de tijd

Hoe zijn
we daar
gekomen?
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Tijdreis

Nu

Vandaag de dag

2020

Oplossings
gericht

IGONE
Data
gedreven
werker

Veiligheid

Hoe is de organisatie-brede data-analytics visie gedefiniëerd?
• Wordt deze definitie eenduidig gebruikt binnen het gehele ministerie?
• Is deze ook bekend bij alle medewerkers?

• Passen deze analytics ambities binnen de algehele visie & strategie van het ministerie?

Zijn de processen in kaart gebracht die benodigd zijn om de analytics strategie te realiseren?
• Zijn de benodigde capabilities en resources voor het behalen van deze ambities geïdentificeerd?

Wie is er verantwoordelijk voor het uitwerken van de roadmap en het bereiken van gestelde doelen?

VISIE & STRATEGIE

Zelfstandig

NADRUK OP ONTWIKKELING

Pragmatisch

IRIS

In de wijk

Familieman

Veiligheid
voorop

Data
gedreven
beslisser

Kwetsbaar

IZAAK

DATA &
INFORMATIEMANAGEMENT

Continue
verbetering

Vaardig
Ziet kansen

• Beschikt deze persoon over de benodigde input en informatie voor het uitwerken van de roadmap?
• Hoe wordt prioritering voor analytics projecten en ontwikkelingen ingevuld?

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de data-analytics visie binnen het ministerie breed wordt gedragen?

ORGANISATIE

Resultaat
gericht
Empatisch

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de gehele organisatie dezelfde doelen en ambities nastreeft?

Wat zijn de reeds opgestelde ambities voor het gebruik van data-analytics?

Toekomstbeeld
Visionair

Visie & strategie

Terug in de tijd

2025
Data
verzamelaar

Waar sta ik nu?

Afhankelijk

Doorzetter

Verantwoor
delijkheids
gevoel

Overtuigder

IMA

Visueel
ingested

Data
gedreven
beslisser

Wat is het toekomstbeeld van data gedreven werken?

NARDUK OP IMPLEMENTEREN EN BORGEN

DATA NAAR INZICHTEN

Energiek

• Op welke manier wordt draagkracht gecreëerd onder de medewerkers voor het uitvoeren van de data-analytics strategie?

INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

Waar sta ik nu?

RESULTAATMETING

COMPETENTIE ONTWIKKELING
PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

De tien uitgangspunten voor
experimenteren met

SPONSORING & BESTURING

Hoe zijn we bij het toekomstbeeld gekomen?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BIG DATA

Wat is data gedreven werken eigenlijk?
•
•
•
•
•
•

Jeugdigen
Crimineel gedrag
Tekstuele data
Zaakgegevens
Textmining
Voorspellend algoritme

•
•
•
•
•
•

Waar kan ik mee beginnen?

Classificering van zaken
Passende trajecten
Hogere zelfstandigheid
Lagere werkdruk
Lagere recidive
Kleinere werkvoorraad

Hoe werkt het toekomstbeeld aan de achterkant?
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Hoe gaan we daar komen?

Raamwerk voor een datagedreven organisatie
Om de data gedreven organisatie waar Igone, Iris, Izaak, Idris en Ima werken te realiseren moet er veel
ingeregeld worden op alle niveaus van de organisatie. Het volgende hoofdstuk zal voor ieder onderdeel een
theoretisch raamwerk geven of een aantal handvaten.

VISIE & STRATEGIE
ORGANISATIE
NADRUK OP ONTWIKKELING
DATA &
INFORMATIEMANAGEMENT

NADRUK OP IMPLEMENTEREN EN BORGEN

DATA NAAR INZICHTEN

INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

RESULTAATMETING

COMPETENTIE ONTWIKKELING
PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK
SPONSORING & BESTURING
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Hoe gaan we daar komen?

Raamwerk voor een datagedreven organisatie
Om de waarde realisatie door middel van data te starten, op te schalen en te borgen helpt dit raamwerk om
de end-to-end processen te identificeren die nodig zijn om te verzekeren dat analyticsdiensten geleverd en
geborgd kunnen worden.

VISIE & STRATEGIE
Het proces van het definiëren van de visie, de prioriteiten en het stappenplan om organisatiebreed waarde toe te voegen met analytics.

ORGANISATIE
De mensen, hun vaardigheden en ervaring en de organisatiestructuur ter ondersteuning van de analytics waardeketen.

NADRUK OP ONTWIKKELING
DATA & INFORMATIE
MANAGEMENT
De vaardigheden voor het identificeren en prioriteren
van de specifieke gegevenselementen die gecreëerd,
ontsloten, geïntegreerd, verwerkt en beheerd moeten
worden.

NADRUK OP IMPLEMENTEREN EN BORGEN

DATA NAAR INZICHTEN
De rollen, technieken en processen die nodig zijn om
data te analyseren en inzichten te creëren.

INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

RESULTAATMETING

De processen om de geleverde inzichten te
verbeteren en slimmere beslissingen te nemen en
deze om te zetten in acties.

De processen om de waarde van analytics inzichten
te beoordelen en de in de loop der tijd gerealiseerde
resultaten te volgen.

COMPETENTIE ONTWIKKELING
Het opschalen en borgen van individuele analytische competenties om het analytics volwassenheidsniveau te verhogen.

PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

De benutting van data met voldoende waarborging rondom adequate toegang en gegevensbescherming.

Om de wenselijkheid van de nieuwe ontwikkelingen te waarborgen.

SPONSORING & BESTURING
Het proces om sponsoring, financiële steun en betrokkenheid van leidinggevenden bij de visie op analytics te verkrijgen.
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ORGANISATIE
NARDUK OP IMPLEMENTEREN
EN BORGEN

NADRUK OP ONTWIKKELING

Visie & Strategie

DATA &
INFORMATIEMGMT

DATA NAAR
INZICHTEN

INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

RESULTAATMETING

COMPETENTIE ONTWIKKELING
PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

SPONSORING & BESTURING

VISIE & STRATEGIE

Om iedereen binnen het (analyticsdomein in het) Ministerie op dezelfde doelen te laten richten is een visie
en strategie noodzakelijk, op basis waarvan een strategisch roadmap kan worden opgesteld die informatie
en analytics uitdagingen oplost en/of innovatie stimuleert.

Proces

Hoe stellen we dit op?

Benchmark

Ownership

Visie & Missie

Bepaal voor de lange termijn de analytics ambities en doelstellingen op het gebied van bedrijfs
behoeften en het vermogen om prestaties te verbeteren. Visie van het innovatielab ligt in het
verlengde van de visie van het ministerie.

Op basis van voorgaande ervaringen is de visie & missie opgesteld
en beheerd vanuit de Hub en Spoke.

Hub/Spoke

Strategie definiëren

Formuleer de benodigde strategieën om de analytics visie en missie te behalen, inclusief capabilities
en resources en zorg dat het management deze met elkaar afstemt.

73% van de analytics organisaties geloven dat strategie & planning
gecentraliseerd moeten zijn.

Hub

Capability roadmap

Stel de prioritering voor analytics investeringen op door de belangrijkste zakelijke behoeftes te
vervullen.

Omdat de roadmap is opgesteld op basis van de organisatie
strategie en prioritering, zou deze in de Hub moeten blijven.

Hub

Innovatie

Evalueer leidende organisaties en ga samenwerkingen aan met startups en de academische wereld
om relevante analytics innovaties te blijven identificeren en als organisatie te blijven vernieuwen.

De analyticscapaciteit moet door de hub worden aangestuurd,
maar de bedrijfsfuncties kunnen geraadpleegd worden en leveren
ideeën aan het proces.

Hub
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ORGANISATIE
NADRUK OP ONTWIKKELING

Visie & Strategie

DATA &
INFORMATIEMGMT

DATA NAAR
INZICHTEN

NARDUK OP IMPLEMENTEREN
EN BORGEN
INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

RESULTAATMETING

COMPETENTIE ONTWIKKELING
PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

SPONSORING & BESTURING

Binnen het innovatielab moet duidelijk zijn welke analyticsdiensten er aangeboden worden, aan welke
doelgroepen en in samenwerking met wie, zodat de analytics roadmap daarop aansluit.
ANALYTICS DIENSTEN
INZICHTEN
Dashboards

Verantwoording over specifieke vragen

Root Cause analyses

Risicomodellen

Business rules die alerts of
vervolgstap geven

Complexe analyses in netwerken om
afwijkingen te detecteren

Chatbots

Gamificatie

Dashboards

VOORSPELLEND
Analyseren van tekst en spraak

INTERACTIE

INFORMATIEDELING
Eenduidige informatiepositie

DOELGROEPEN

Burgers

Netwerkpartners Ambtenaren

SAMENWERKING

Intern

Partners

Startups

Onderwijs instellingen

Netwerkpartners organisaties

Gemeentes
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ORGANISATIE
NADRUK OP ONTWIKKELING

Organisatie – organisatiestructuur

DATA &
INFORMATIEMGMT

DATA NAAR
INZICHTEN

NARDUK OP IMPLEMENTEREN
EN BORGEN
INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

RESULTAATMETING

COMPETENTIE ONTWIKKELING
PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

SPONSORING & BESTURING

Een Hub & Spoke (kernteam en subteam structuur) zorgt, binnen een omgeving met een complexe
organisatiestructuur, voor aansluiting bij domeinexperts, efficiënt gebruik van schaarse middelen en het
opstellen van gemeenschappelijke normen en richtlijnen, waarbij risico’s om waarde te creëren met
Analytics producten worden gemitigeerd.
GEDECENTRALISEERD

HUB & SPOKE

GECENTRALISEERD

Minder geschikt

Optimaal geschikt

Minder geschikt

Individuele werkteams controleren en managen
hun innovaties en data onafhankelijk.

negatief

positief

• Snelle besluitvorming.
• Resources zijn gealloceerd aan de top prioriteiten.
van de decentrale werkteams.

• Moedigt verdere inconsistentie en ongelijkheid in analytics
binnen het Ministerie.
• Werkt geïsoleerde analytics groepen en silo’s tussen
afdelingen in de hand.
• Maakt gezamenlijk uitvoeren van data-analyses moeilijk.

In de kern bestaat dit model uit één centraal team (een
centraal innovatielab), genaamd de ‘Hub’, die in sterke
verbinding staat met verschillende decentrale (innovatie)
werkteams, genaamd de ‘Spokes’.
• Maakt samenwerking en uitwisseling van best practices
en data mogelijk via de Hub.
• Biedt flexibiliteit in allocatie analytics middelen om
realisatie van innovaties en de productiviteit en
kennisdeling over werkteams te optimaliseren.
• Hub is verantwoordelijk voor talent strategie en
ontwikkeling en zorg voor de juiste inzet bij de Spokes.
• Besluitvorming gebeurt breed binnen de organisatie,
waardoor het minder flexibel (Agile) kan zijn.
• Mogelijkheid dat Hub niet kan voldoen aan vraag waardoor er alsnog onafhankelijke analytics inspanningen
ontstaan.

Eén controle en besluitvormingspunt, weinig of geen verant
woordelijkheid binnen werkteams om innovaties te initiëren
of datadeling te stimuleren.
• Kosten efficiënt en weinig werk wordt dubbel uitgevoerd.
• Het samentrekken van beslissingsbevoegdheden op één
plaats.

• Creëert afstand tussen innovatielabs en werkteams waardoor
het strategische inzicht lager in de organisatie afneemt.
• Push van bovenaf kan niet in lijn liggen met wensen van
werkteams en de gekozen aanpak is te theoretisch.
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ORGANISATIE
NADRUK OP ONTWIKKELING

Organisatie

DATA &
INFORMATIEMGMT

DATA NAAR
INZICHTEN

NARDUK OP IMPLEMENTEREN
EN BORGEN
INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

RESULTAATMETING

COMPETENTIE ONTWIKKELING
PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

SPONSORING & BESTURING

Een analytics data team werkt volgens een agile delivery methodologie en kiest bij elk doel de juiste
technologie zodat het analytics product aansluit bij de behoeftes van de eindgebruikers en de benodigde
vaardigheden worden ingezet op het gewenste moment.
ANALYTICS DATA TEAM

AGILE DELIVERY METHODOLOGIE

GESCHIKTE TECHNOLOGIE VOOR DOEL

Project
Leider

Domein
Expert

Data
Scientist

Data
Visualization
Expert

DATA
TEAM
ROLLEN

Data
Engineer

Privacy & Ethiek
expert

VISUALISATIE Met visualisatie tools kan data op een
makkelijke manier worden weergegeven.
ANALYTICS Tools om data te analyseren om hier
inzichten uit te verkrijgen.
DATA OPSLAG Tools om verschillende types en groottes
van data op te slaan.
DATA ONTSLUITING Tools om data binnen te halen en
te prepareren.

Scrum
Master

UX
Designer

Business
Analist

DATA Teams zijn kleine agile teams die verantwoordelijk zijn

AGILE DELIVERY METHODOLOGIE is geïnspireerd op de

GESCHIKTE TECHNOLOGIE moet worden gezocht voor elk

voor één taak, eis of deel van de backlog. Het team is multidisci
plinair en bestaat uit mensen met verschillende expertises en
specialisaties. Rollen in het team kunnen variëren op basis van
het project of manier van werken. Het beheerteam moet
vroegtijdig worden betrokken, zodat analytics producten
worden ontwikkeld die op een duurzame manier kunnen
worden geïmplementeerd en beheerd.

scrum methodiek wat snelle data verkenning, hypothese testing
en het genereren van inzichten aanmoedigt. De iteratieve
werkwijze geeft ruimte om de prioritering aan te passen op basis
van de laatste behoeftes van eindgebruikers, waarop het
analytics product wordt doorontwikkeld. De teams krijgen de
vrijheid en verantwoordelijkheid voor de invulling van de
ontwerp, plan en delivery fase, wat leidt tot sneller, preciezer
levering van resultaten.

doel. De technologie moet geen doel worden om een project te
starten. Er zullen continue nieuwe type projecten worden
gestart, doordat nieuwe data wordt ontsloten en het aantal data
dat wordt verzameld significant toeneemt. De steeds belangrij
kere en grotere digitale wereld vraagt om nieuwe technologieën
om innovatieve producten te kunnen blijven ontwikkelen.

Waarom?

Waarom?

•
•
•
•

•
•
•
•

Waarom?
Brengt een verschillende set aan vaardigheden samen.
Focust op één precieze taak met een duidelijke prioritering.
Hanteert door sprints (2-4 weken) een flexibele werkwijze.
Promoot snelle ontdekking, snel falen en biedt waarde.

Omdat techniek pas optimaal werkt na meerdere iteraties.
Focust op snelle waarde realisatie.
Speelt in op verandering in omgeving en behoeftes.
Leidt tot hogere teammotivatie en -effectiviteit.

• Hogere kans tot waarde realisatie als juiste techniek wordt
gekozen.
• Nieuwe technologieën geven nieuwe inzichten en waarde.
• Vraagt om nieuwe data opslag technieken voor toenemende
datastroom.
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ORGANISATIE
NADRUK OP ONTWIKKELING

Organisatie

DATA &
INFORMATIEMGMT

DATA NAAR
INZICHTEN

NARDUK OP IMPLEMENTEREN
EN BORGEN
INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

RESULTAATMETING

COMPETENTIE ONTWIKKELING
PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

SPONSORING & BESTURING

Vanuit het multidisciplinaire Analytics data team hangt de intensiteit van de inzet van een rol af van het
Analytics product die wordt gebouwd en de fase waarin deze zich bevindt.

Project leider
Is verantwoordelijk voor wat er gedaan moet worden door het development team. Geeft
voortgang over het project en haalt ambities en wensen op bij de stakeholders en baseert
daarop de prioriteit. Verantwoordelijk voor de werkvoorraad en bewaakt de scope.

Domein expert

Scrum master

heeft verregaande domein kennis en/of functionele
expertise, creëert een brug tussen Analyticsgroep en
het primaire proces en management.

Is verantwoordelijk voor het proces. Helpt het team
om succesvol te zijn door te faciliteren en te coachen.

Data Scientist
Werkt met stakeholders en domein experts om hypotheses op te stellen en
bouwt Analytics producten die de vragen van eindgebruikers beantwoorden.
Is verantwoordelijk voor het identificeren van nieuwe Analytics trends en
herbruikbare Analytics oplossingen.

Data engineer
Zet complexe datasets om in simpele en intuïtieve formats om deze te
kunnen begrijpen en manipuleren. Gebruikt data visualisatie tools om
impactvolle en interactieve visualisaties te genereren.

Data engineer
Verrijkt en produceert analytische datasets voor gebruik,
zorgt ook voor de robuustheid en identificeert mogelijk
heden om data analyse te verbeteren.

Privacy, beveiliging & ethiek expert
Expert op het gebied van ethiek, beveiliging en/of privacy, ondersteunt de
organisatie met de focus op deze aspecten. Helpt daarnaast bij het opstellen
van privacy impact assessments en overige privacy en/of ethiek stukken.

Data visualisatie expert

DATA
TEAM
ROLLEN

Zet complexe datasets om in simpele en intuïtieve formats om deze te
kunnen begrijpen en manipuleren. Gebruikt data visualisatie tools om
impactvolle en interactieve visualisaties te genereren.

UX designer
Doet onderzoek welke informatie een eindgebruiker wil zien en ervaren
en welke visualisatie tooling hiervoor geschikt is. Maakt een eerste
wireframe van de visualisatie.

Business analist
Koppelt de business doelstelling aan analyticsrequirements, definieert
daarnaast business ontwikkel strategieën.
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ORGANISATIE
NADRUK OP ONTWIKKELING

Organisatie

DATA &
INFORMATIEMGMT

DATA NAAR
INZICHTEN

NARDUK OP IMPLEMENTEREN
EN BORGEN
INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

RESULTAATMETING

COMPETENTIE ONTWIKKELING
PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

SPONSORING & BESTURING

Vanuit de hub wordt een kennisplatform opgezet, zodat er organisatorisch en inhoudelijk een
gemeenschappelijke basis wordt gecreëerd wat nodig is om een datagedreven cultuur op te zetten die
besluitvorming stimuleert en accepteert op basis van feiten en inzichten.
Toolbox opstellen
en verspreiden

ACTIVITEITEN
Marktconsultatie

Startup in
residenceprogramma

Inspireren en
communiceren
Actief advies
en ondersteuning
aanbieden
aan de
onderdelen

Vraaggestuurd
programma
veilige maatschappij (VPVM)

Experimenteren

Kennisplatform

Hergebruiken
van werk

Datasets, scripts
en platform van
andere
onderdelen

CULTUUR

Innovatiepartnerschappen
afsluiten

Focus op waarde

voor kennisdeling
en kennisborging

Leren werken
met nieuwe
innovaties

Duurzame relatie
met kennisinstellingen
en wetenschap

Projecten
samen
uitvoeren
Leren van elkaar

Samenwerken met
en coachen van
verschillende teams
van andere
onderdelen

Vertrouwen
in data

Interne leeruren
opzetten om een
bepaald onderwerp
te bespreken

Oog voor de
eindgebruiker

Samenwerken door
de silo’s heen
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Met de innovatiefunnel kunnen nieuwe ideeën gestructureerd onderzocht en gerealiseerd worden.

Ontdekken

Verkennen

Lab

Pilotfase

Pre-implementatie

Implementatie

Het genereren en verzamelen
van ideeën die kunnen
bijdragen aan de vastgestelde
doelstellingen en behoeftes
van de burger en gebruikers.

Het verzamelen van feiten en
deze presenteren om te
komen tot een scope en een
eerste beeld van de mogelijke
toepassingen en de verwachte opbrengsten.

Het ontwerpen, bouwen en
testen van een oplossing –
los van het bestaande
proces – en samen met de
eindgebruikers leren en
toetsen of en hoe het werkt.

Het testen van de werkbaarheid van een oplossing in de
praktijk – afgebakend en in
bescheiden omvang – ingebed
in het (toekomstige) proces
met de eindgebruikers.

Het productie klaar maken
van de oplossing en het
(toekomstige) proces, zowel
aan de technische als de
personele kant (productie
gate).

Het implementeren van de
oplossing in het proces op
grootte schaal, het in het
beheer nemen van de
oplossing en het starten van
het meten van de waarde.

Nadruk op implementatie

Nadruk op ontwikkeling
1. ONTDEKKEN

2. VERKENNEN

Ideeën
Genereren

3. LAB

Ontwerp

Ideeën poort

4. PILOT

Creëren & testen

Kansen poort

5. PRE-IMPLEMENTATIE

Valideren & meten

Haalbaarheid poort

6. IMPLEMENTATIE

Voorbereiden implementatie

Schaalbaarheid poort

Realiseren & tracken

Productie poort
Innovatiefunnel
Iteratief
Convergeren / divergeren

*Soms moet een project een fase terug omdat er onverwachte problemen optreden. Bijvoorbeeld problemen in de pilot waardoor het project teruggehaald wordt naar de labfase.
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Vele ideeën worden uitgeprobeerd maar lang niet alle ideeën halen implementatie. Voor het ontwerpen en
testen van het idee is een multidisciplinair team nodig. Verschillende rollen zijn nodig in verschillende fasen
van het project.
= Project
1. ONTDEKKEN

Principes van de innovatie funnel
•
•
•
•
•
•

2. VERKENNEN

3. LAB

4. PILOT

5. PRE-IMPLEMENTATIE

6. IMPLEMENTATIE

Ruimte voor experimenteren.
Go No-Go moment.
Faal snel en leer hierdoor sneller.
Afgebakende fases.
Denk groot maar begin klein.
Voorkom de eeuwig pilot.
Ideeën
Genereren

Ontwerp

Creëren &
testen

Valideren &
meten

Voorbereiden
implementatie

Realiseren &
tracken

Resultaat
gericht
Zelfstandig

Pragmatisch

Ziet kansen

IRIS
Data
gedreven
beslisser

In de wijk

IRIS
De betrokkenheid van de
verschillende rollen in het
realiseren van de algoritmen
die de rapportages voor Iris
analyseren waardoor Iris direct
een goed beeld heeft van de
effectiviteit van de interventies
en de kans op recidive.

Domein expert
Business analist
Project Leider
Data Scientist
Data Engineer
Data Visualizatie Expert
UI/UX designer
Privacy & Juridische Expert
Beheer team
Lage betrokkenheid

 Hoge betrokkenheid
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Data en informatiemanagement vormen het fundament data gedreven werken. De kwaliteit van de data
gedreven producten zijn direct afhankelijk van de kwaliteit van de data. Echter zal de kwaliteit van de data
nooit 100% zijn, dit is ook niet nodig om waarde uit de data te halen.

Governance: rollen,
verantwoordelijkheden,
besluiten

Master-/ medatdatamanagement

Data kwaliteit en
kwaliteitsborging van
de gegevens

Data Architectuur

Gegevensbescherming

Informatie deling buiten
de eigen organisatie

Rollen en verantwoordelijk
heden, besluitvormingen
structureren en processen en
interacties met andere teams
buiten het domein van data
gedreven werken.

Processen, procedures en
consistente definities om te
zorgen voor een geconsoli
deerde, volledig, accuraat en
tijdig overzicht van bedrijf
kritische master-en meta data.

Tools, methoden en procedu
res voor kwaliteitsborging van
data, met inbegrip van analyse
instrumenten, opschoon en
opwerk activiteiten en de
naleving van voorschriften.

Het toepassen van technolo
gie/tools gegevensmodellen,
architectuur en structuren om
een passende beveiliging,
kwaliteit en toegang tot
gegevens te waarborgen.

Vastleggen van normen,
procedures en mechanismen
om ervoor te zorgen dat
gevoelige gegevens correct en
voldoende beschermd worden
behandeld.*

Afspraken en standaarden
over, eigenaarschap, toegang,
formaat en bewaartermijnen
om data en informatie binnen
de keten te delen. **

Data & informatiemanagement is een groot en belangrijk onderwerp. Bovenstaande zijn slechts de hoofdthema’s die verder uitgediept
moeten worden. Dit zal in deze presentatie niet worden gedaan omdat dit een overzicht geeft van alle aspecten.

* Gegevensbescherming is een extreme belangrijk onderwerp voor JenV. Daarom staat dit apart genoemd in het raamwerk voor datagedreven werken en zal hier later verder op ingegaan worden.
** Data delen buiten de organisatie is niet gebruikelijk in het bedrijfsleven maar noodzakelijk binnen een ministerie. Daarom is informatiedeling toevoegt met als inspiratie sharing plans van universiteiten om data te delen. http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan.
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Er zijn verschillende niveaus waarop je analytics kan toepassen, waarbij het niveau van analytics dat wordt
toegepast afhangt van de volwassenheid van de organisatie en het gekozen onderwerp, niet ieder
onderwerp is geschikt om analytics voorschrijvend toe te passen.⁷

Analytics niveaus

Beschrijvend
EPD

Diagnostiserend

Inzichten

(verleden) Informatie

Data

Menselijke input

Besluit

Actie

Waarde

Wat gebeurde?

Waarom gebeurde het?

Ondersteunend

Voorspellend

...

Voorschrijvend

(toekomst) Optimalisatie

Registraties
Wat zal gebeuren?

(kan worden verworpen)
Wat is het beste te doen?
Geautomatiseerd

Feedback
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Er worden steeds nieuwe data analyse methodes ontwikkeld en verbeterd. Samen met de exponentiële
groei van data zorgt dit voor enorme mogelijkheden, waarvan de kracht van machine learning een
voorbeeld is.

Soort analytics technieken

Diagnos
tiserend
Regi
straties

Voor
spellend

...

Voor
schrijvend

(verleden) Informatie

Beschrijvend

Inzichten

(toekomst) Optimalisatie

EPD

Analytics
niveaus

Menselijke
input

Besluit

Actie

Waarde

Wat
gebeurde?

Waarom
gebeurde het?

Machine learning
Technieken die opkomen
vanuit de computer science.
De algoritmes zijn erg krachtig,
impliciet en vereisen veel data
en rekenkracht.

Onder
steunend

Statistiek

Supervised
GBM
SVM
Random forest

Machine learning
Genetisch Algoritme
Nearest neighbor

Regressie

Growth mixture models
Forecasting
T-test

(kan worden verworpen)

Statistiek

Geautomatiseerd

chi square
ANOVA

Wat is het beste te doen?

Feedback
Analytics niveaus
Per onderwerp is het belangrijk om naast het niveau van analytics ook vast te stellen welke
techniek het beste kan worden toegepast. Analytics is een groot begrip waar vele technieken
onder vallen. Een overzicht van een aantal analytics technieken staat hiernaast.

Business Intelligence
Technieken met een oorsprong
in bedrijfskunde. Voegt data
samen of visualiseert data
zodat deze makkelijk is te
interpreteren.

K-means
clustering
Associations
rules

Deep learning/
neural networks

Naïve bayes
Decision tree

Technieken met een oorsprong
in de wiskunde. Testen veelal
een vooropgestelde hypothese.

Wat zal gebeuren?

Unsupervised

Visual analytics

Root cause analyses
Dashboards

Business Intelligence
Reporting

Drill down

ImplicietExpliciet

Data

31

Hoe zijn we daar gekomen?

Waarderealisatie – Data naar Inzicht

VISIE & STRATEGIE

ORGANISATIE
NADRUK OP ONTWIKKELING
DATA &
INFORMATIEMGMT

DATA NAAR
INZICHTEN

NARDUK OP IMPLEMENTEREN
EN BORGEN
INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

RESULTAATMETING

COMPETENTIE ONTWIKKELING
PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

SPONSORING & BESTURING

Kiest eerst het doel waarvoor je analytics wilt gebruiken en kijk daarna welke aanbieder dit het beste
mogelijk maakt waarbij rekening gehouden moet worden dat de samenwerking en kennisdeling binnen
het ministerie wordt bevorderd als er slechts enkele aanbieders worden gebruikt.

Visualisatie
Met visualisatie tools kan data op een makkelijke manier
weergegeven worden

Analytics
Tools om data te analyseren om hier inzichten uit te verkrijgen

Data opslag
Tools om verschillende types en groottes van data op te slaan

Data ontsluiting
Tools om data binnen te halen en te prepareren
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De daadwerkelijk waarde van analytics technieken komt tot uiting als op basis van de inzichten,
besluitvorming en acties volgen, wat aantoont dat voor waarderealisatie er ook focus moet zijn op het
proces en de (eind)gebruikers.

Inzicht gedreven besluitvorming

Data naar Inzichten

Waar in het proces gaat het inzicht gebruikt
worden?

In welke proces gaat het inzicht gebruikt worden en wat
zal de impact zijn. Als het proces aangepast moet worden,
wat moet daarvoor gebeuren.

Welke besluiten zullen worden ondersteund?

Welke inzichten zijn nodig om het besluit te ondersteunen
en wie zullen het besluit nemen.

Is het inzicht goed genoeg om de eindgebruiker
te overtuigen (relevantie)?

Hoe is de besluitvorming nu ingeregeld. Heeft het inzicht
invloed op het te nemen besluit en op basis van welke
factoren zullen er besluiten worden genomen.

Levert het inzicht de juiste waarde?

Is vanuit de tests gebleken dat het inzicht het gewenste
effect heeft en welke waarde levert het voor de (eind)
gebruikers en het Ministerie.

Nieuwe manier van werken
borgen en acties op meerdere
plaatsen beleggen
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Voorbeeld: Geoefend oog van de
marechaussee krijgt hulp

TYPE METINGEN

Gedurende de gehele innovatiefunnel worden top-down analyses gedaan en vanaf de pilotfase worden
deze aangevuld met bottom-up analyses van de werkvloer, voor het geven van inzichten, meten van
impact en aantonen van de behaalde waarde.

Het geoefend oog van de marechaussee krijgt bij de
paspoortcontrole hulp van een digitale vriend, de
stempellezer. Deze applicatie ‘leest’ reisstempels. Ze staan
in paspoorten op een drukke achtergrond, vaak in
willekeurige volgorde, overlappen elkaar en de diversiteit
ervan is groot: vierkant, driehoek, verschillende kleuren.
De stempellezer kan stempels in reisdocumenten
herkennen, op echtheid beoordelen, reispatronen
ontdekken en op chronologische volgorde zetten. De
grensbewaker kan hiermee eventueel verdacht gedrag
ontdekken, zoals geijkte reispatronen van smokkelaars
of Jihad-strijders. Komt het geoefend oog van de grensbe
waker er niet uit, dan kan de stempellezer helpen.

1. IDENTIFICEREN
1. ONTDEKKEN

Ideeën
Genereren

TYPE METINGEN

Welke metingen voor de validatie moeten er uit gevoerd
worden en hoe wordt de waarde van de stempellezer
gemeten?

Analyses vanuit de bronsystemen: In welke gevallen wordt
er verdacht reisgedrag ontdekt? Wat kan de historische data
vertellen wanneer het interessant was geweest om
stempelanalyses eerder uit te voeren? Additionele informatie
zoals: Hoeveel bagage heeft iemand mee, hoe zwaar is de
bagage?
Doel: Inzicht verkrijgen over het probleem, wat zijn de
huidige succesfactoren (nulmeting). Definieer wanneer de
stempelanalyse waarde gaat toevoegt. De definitie van
de waarde wordt steeds preciezer en betrouwbaarder hoe
verder je in de innovatiefunnel komt.

Analyses met metingen van
de werkvloer: Voegt een
stempellezer extra waarde toe
voor de Marechaussee?
Doel: De toekomstige situatie
meten in de pilot, waarbij
gekeken kan worden naar
effectiviteit, efficiency,
werkdruk of werknemerstevredenheid.

2. VALIDEREN
2. VERKENNEN

Ontwerp

3. LAB

Creëren & testen

3. TRACKEN
4. PILOT

Valideren & meten

5. PRE-IMPLEMENTATIE

Voorbereiden implementatie

6. IMPLEMENTATIE

Realiseren & tracken

Aannames toetsen met domeinexperts:
Wanneer doet de KMar nu een stempelanalyse
en welke factoren bepalen of iemand na de
analyse als verdacht wordt bestempeld?

Aannames toetsen met werkelijkheid:
Hoeveel extra verdachte reizigers zijn er succesvol
geïdentificeerd t.o.v. van voor de stempellezer?
Welk verdacht gedrag wordt nu wel opgespoord

Doel: Hypotheses die je hebt opgesteld o.a.
toetsen met domeinexperts.

wat voorheen lastig was te identificeren.
Doel: De behaalde waarde meten van de
stempellezer en de resultaten blijven monitoren.
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Inspanningen om ongeoorloofde toegang, inzage, wijzigingen of verwijderingen, ongeacht of dit
onbedoeld, opzettelijk of kwaadwillig is, te voorkomen.

Op het gebied van privacy worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Transparantie
Persoonsgegevens worden verwerkt op een voor de betrokkene rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Doelbinding
Gegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en mogen niet
verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;

Dataminimalisatie
De gegevensverzameling moet toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt. Gegevens moeten zoveel mogelijk worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt
betrokkene niet langer te identificeren.

Gegevenskwaliteit
Gegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om
de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, meteen te wissen of te
rectificeren.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige
manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Uitwerking
De benutting van data met voldoende waarborging rondom
adequate toegang en gegevensbescherming.
Operationeel:
Informatiegebieden
binnen één uitvoe
ringsorganisatie

Noodzakelijke persoonsgegevens mogen
worden verwerkt voor de uitoefening
van de publiekrechtelijke taak van de
organisatie.

Tactisch/besturend:
Informatiegebieden
binnen één uitvoe
ringsorganisatie

Indien persoonsgegevens op tactisch
niveau voor nieuwe doeleinden worden
ingezet of voor procesdoeleinden, dient
een Privacy Impact Assessment (PIA)te
worden gehanteerd.

Operationeel:
Informatie delen en
samenwerken tussen
verschillende
ketenpartners

Hierover is in veel gevallen geen consensus,
hanteer een PIA om vast te stellen welke
rollen overheidsorganisaties hebben en
of persoonsgegevens rechtmatig in de
betreffende keten kunnen worden verwerkt.

Tactisch/besturend:
Informatie delen en
samenwerken tussen
verschillende
ketenpartners

Hanteer een PIA, en pas zoveel mogelijk
gegevensbeschermende technieken als
gegevensminimalisatie, anonimiseren en
pseudonimiseren toe.

Verantwoordingsplicht
De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van alle bovenstaande principes en kan via
documentatie aantonen dat hier aan is voldaan. Zo kan een verwerkingsverantwoordelijke bijvoorbeeld via het toepassen
van het instrument van de Privacy Impact Assessment(PIA) aantonen de privayrisico’s zorgvuldig te hebben afgewogen.
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Voor het koppelen van gegevens tussen ketenpartners en/of externe partijen is het noodzakelijk om te
anonimiseren of te pseudonimiseren, omdat er geen herleidbare persoonsgegevens mogen worden
gekoppeld.

Wat zijn anonieme gegevens?
Het zijn gegevens waarvan de persoon niet geïdentificeerd kan
worden, rekening houdend met alle aannemelijke technieken die
gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren.

Welke technieken zijn er onder andere?
Volledig anonimiseren
Bij volledig anonimiseren wordt voldaan aan de volgende criteria:
1. Het is niet meer mogelijke een individu met de gegevens te
identificeren;
2. Het is niet meer mogelijk om een geidentificeerd individu te
herleiden uit de gegevens;
• Er moet per toepassing bekeken worden of de anonimiteit
gewaarborgd is, want het verwijderen van direct identifice
rende kenmerken biedt op zichzelf niet altijd voldoende
garantie dat geen sprake meer is van persoonsgegevens.
Zo kunnen online identificators zoals IP-adres soms ook als
persoonsgegevens worden aangemerkt. Door middel van
spontane herkenning, vergelijking van gegevens en/of
koppeling aan gegevens uit andere bron, kan immers
desondanks, soms zonder bijzondere inspanning, identifi
catie tot stand worden gebracht.

Een nadeel van anonimiseren waarbij uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van gegevensminimalisatie is dat resulterende
gegevenssets niet meer koppelbaar zijn. De identificerende
kenmerken waarop gekoppeld kon worden zijn immers
verwijderd. Door gebruik te maken van pseudonimiseren
kunnen gegevenssets koppelbaar en toch anoniem worden
gemaakt.
Pseudonimiseren is een procedure waarmee identificerende
gegevens (bijvoorbeeld identificatienummers zoals BSN, SKN,
V-nummer) met een bepaald algoritme worden vervangen door
versleutelde gegevens (het pseudoniem). Het algoritme kan voor
een persoon altijd hetzelfde pseudoniem berekenen, waardoor
informatie over de persoon, ook uit verschillende bronnen, kan
worden gecombineerd. Dit maakt het mogelijk extra gegevens
te verwerken met betrekking tot de betrokkene, zonder dat zijn
identiteit bekend is.

Homomorfe encryptie
Homomorfe encryptie is een technologie waarmee je berekeningen
kunt maken op versleutelde tekst. Het maakt het mogelijk
berekeningen te maken op versleutelde tekst. Het resultaat van
deze berekening is ook versleuteld, maar komt na ontsleuteling
overeen met het resultaat als dezelfde berekening was uitge
voerd op de oorspronkelijke klare tekst. Om de berekening uit te

voeren, hoeft de versleutelde data niet eerst ontsleuteld te
worden. Hierdoor kan de versleutelde data ook door een
mogelijk onbetrouwbare derde partij beheerd worden. Bij
homomorfe encryptie kan voorkomen worden dat zelfs met de
juiste sleutel iemand de klare tekst kan zien. Vooral voor
gegevens waarbij privacy of geheimhouding een rol speelt, kan
zo voorkomen worden dat verkregen informatie bij decryptie
terug te herleiden is naar een enkele individu of entiteit. Een
praktijkvoorbeeld vraag is “Hoeveel personen met verward
gedrag, die bekend zijn bij de GGZ, hebben te maken met meer
dan drie maanden huurachterstand?”

Hoe zorgt een pseudonimiseringsalgoritme ervoor dat
de gegevens na het toepassen van het algoritme
‘betekenisvol’ blijven voor een eindgebruiker?
Als we kijken naar een BSN, dan wordt een BSN 123456789 na
pseudonimiseren 789456123 i.p.v. een hash (f7c3bc
1d808e04732adf679965ccc34ca7ae3441). Als het pseudoniem
hetzelfde formaat heeft als het oorspronkelijk gegeven wordt
het toepassen van de gepseudonimiseerde data in bijvoorbeeld
testsystemen eenvoudiger en gebruiksvriendelijker; Externe
partijen moeten tot hetzelfde pseudoniem kunnen komen voor
een attribuut, om koppelbare geanonimiseerde gegevens te
kunnen uitwisselen.
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Een programmatische aanpak op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (privacy governance)
dient te worden ingericht waarmee wordt geborgd dat gegevens op een zorgvuldige manier worden
verwerkt.

OPLEIDEN

IMPLEMENTEREN

CONTROLEREN

Toelichting

DEFINIËREN

Om te kunnen sturen op
gegevensbescherming is het van
belang om eerst te identificeren
welke persoonsgegevens er in
welke domeinen verwerkt
worden.

De volgende stap is het definië
ren van een basisset aan
beleidsregels, standaarden en
procedures. In het kader van de
geconstateerde probleemsituatie
is hierbij het vaststellen van een
dataretentie richtlijnen en
bijbehorende bewaartermijnen
cruciaal.

Vervolgens moeten betrokken
medewerkers ook worden
opgeleid om te zorgen dat
medewerkers zich bewust
worden van de risico’s en
duidelijkheid krijgen over welke
procedures ze moeten volgen.

Het implementeren van
technische en procedurele
maatregelen is essentieel om te
borgen dat alle toekomstige
ontwikkelingen gaan en blijven
voldoen aan de vastgestelde
privacy normen.

Vervolgens zal ook periodiek
moeten worden gecontroleerd
of de geïmplementeerde
maatregelen het gewenste effect
hebben.

Activiteiten

IDENTIFICEREN

• Identificeer
persoonsgegevens.
• Ga hierbij na welke persoons
identificerende gegevens t.b.v.
welke doeleinden worden
verkregen en worden
verwerkt.

• Leg beleidsregels, standaarden
en procedures vast om deze
informatie te beschermen.
Denk hierbij aan:
• Informatie beveiligingsbeleid.
• Regie op eigen gegevens.
• Dataretentie richtlijn.
• Richtlijnen t.a.v. het uitvoeren
van een PIA.

• Zorg dat alle partijen betrok
ken zijn en de beleidsregels,
standaarden en procedures
begrijpen.
• Zorg waar nodig voor een
technische training om de
pseudonimiseringstools op
een juiste manier in te zetten.

• Implementeer de procedurele
en technische maatregelen.
• Bouw heldere toetsingsmo
menten in bij het ontsluiten
van nieuwe bronnen, het
ontwikkelen van nieuwe
opwerkingen of het inzetten
van bestaande gegevens voor
een nieuw gebruikersdoel.

• Controleer periodiek of de
maatregelen die genomen zijn
voldoen aan de gedefinieerde
standaards.

Voorgesteld stappenplan voor organisatorische maatregelen
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Datakennis moet beschikbaar zijn bij het data team, maar ook breder binnen het ministerie. Dit biedt meer
flexibiliteit, faciliteert samenwerking, uitwisseling van best practices en zorgt voor een betere aansluiting bij
bestaande domeinkennis.

Waarom is competentie ontwikkeling in data & analytics nodig op het gehele ministerie?
HERKEN ANALYTICS UITDAGINGEN
Trigger mensen om na te denken op welke manier data &
analytics kan worden ingezet om uitdagingen te benaderen.
Promoot succesvolle projecten zodat dit inzicht organisatiebreed wordt gedragen en ze de juiste persoon weten te
vinden wanneer ze tegen vergelijkbare problemen aanlopen.
Zo worden problemen in uitvoerende functies sneller
geïdentificeerd en benaderd vanuit een data-gedreven
perspectief.

PROMOOT DATA-GELETTERDHEID
Onderwijs alle medewerkers in data-geletterdheid. Wanneer
medewerkers bekender raken met analytics technieken zullen ze
ook sneller geneigd zijn deze technieken te betrekken in belang
rijke besluitvormingsprocessen. Simpelere analytics vraagstukken
kunnen makkelijker in de spokes worden opgepakt omdat ook
hier meer kennis aanwezig is. Hierdoor kan de hub zich steeds
meer concentreren op complexere modelleeropdrachten doordat
simpele analyses zelf kunnen worden uitgevoerd.

VERDEEL ANALYTICS-VERANTWOORDELIJKHEID
Nu de spokes zelf de voor hen relevante data kunnen begrijpen en
analyseren zal de verantwoordelijkheid van de hub verplaatsen van
het uitvoeren van analyses naar het bouwen van tools, verspreiden
van best practices en het ondersteunen van verschillende projecten
die op lokaal niveau worden uitgevoerd zodat lessen uit één project
kunnen worden gebruikt om alle volgende analyses sneller te laten
verlopen.

Waarom is het nodig dat een niet-data scientist data science leert?
Dat is alsof je vraagt waarom van een niet-accountant wordt
verwacht dat deze binnen budget blijft
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De markt trekt aan talenten (o.a. data scientists en -engineers) die data gedreven werken mogelijk maken.
Een passende competentie ontwikkeling is noodzakelijk om talent aan te nemen, vast te houden en op te leiden.
Uitdagingen
	

in het vergroten van de
talenten groep

Trainingsplan
	

om huidige talenten op te leiden
en nieuwe talenten te behouden

AANTREKKEN VAN TALENT
De vraag naar analytics talent is groot en talent is selectief bij
welke organisatie ze gaan werken. Welke organisatie gekozen
wordt hangt af van het imago van de organisatie, de uitdagingen
die het talent worden geboden en de omgeving waarin het talent
komt te werken.

TRAINING

10%
Training

LEREN VAN ANDEREN

OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN VAN TALENT
Mogelijkheden bieden om te blijven leren is cruciaal. Voor het
talent om zichzelf te blijven uitdagen en ontwikkelen, en voor de
organisatie om de vaardigheden van de talentengroep mee te
laten groeien met de snelle ontwikkelingen.

• Klassikale trainingen gegeven door een leraar.
• Online sessies (incl. certificaat).
• Massive Online Open Courses (MOOC) voor specifieke
expertise data & analytics (incl. certificaat).
• Opleidingen op geaccrediteerde onderwijsinstellingen.

20%
Leren van anderen

•
•
•
•
•

Interne leeruren en delen van best practises.
Kennisdelingsplatform.
Meelopen met data experts op eigen projecten.
Meelopen met teams die verder gevorderd zijn.
Hackathons / data challenges uitvoeren om als team
te trainen.
• Deelname aan een Kaggle competitie.

VASTHOUDEN VAN TALENT
LEARNING ON THE JOB

Een goede werkomgeving is nodig om de veelgevraagde talenten
vast te houden. Dit kan door talenten vrijheid te geven, genoeg
te ondersteunen in randvoorwaarden (data, tools, infrastructuur)
en interessante problemen beschikbaar te stellen. Niet mone
taire beloningen spelen hier ook een belangrijke rol in.

70%
Learning on the job

• Leren tijdens het werk door te experimenteren.
• Het zelf zoeken van oplossingen of blogs, wiki, forums
en andere online platforms, intern en extern, en deze
oplossingen zelf toepassen.
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Naast de privacy en security discussie, die voornamelijk gaat over wat mag en wat mag niet, is het belangrijk
om te bedenken wat is wenselijk en wat is niet wenselijk.

Waar trekken we onze grens? De technologie maakt misschien meer mogelijk dan dat we wenselijk vinden.
3 vragen om ons te laten nadenken en waar nog geen antwoord op is. Dit antwoord zal geleidelijk komen vanuit een breed spectrum.

Mag je koelkast een melding doen
in geval van huiselijke geweld?

Mag social media doorzocht worden op
gewelddadige neigingen voordat de
misdaad heeft plaatsgevonden?

Mogen drones besluiten wie ze
neerschieten?

Vragen

Betekenis

Er zijn 3 hoofdthema’s te herkennen in de ethiek over het toepassen van algoritmes en daarnaar gerelateerde vragen:
Transparantie

Verantwoordelijkheid

Vertrouwen

Het vrijgeven van de algoritmes, de code en de onderliggende
data met als doel het blootleggen van het beslissingsproces dat
het algoritme maakt zodat potentieel onwenselijk gedrag gezien
en gecorrigeerd kan worden.

Het principe dat een algoritmische systeem een variatie aan
controles moet hebben om te zorgen dat de uitvoerder van de
actie kan verifiëren of de actie in lijn is met de intentie en
onwenselijke uitkomsten kan tegenhouden.

De houding en geloof dat een systeem, methode of analyse
helpt om een bepaald doel te bereiken, onafhankelijk van de
mogelijkheid het hele systeem te monitoren.

• Wanneer willen we een algoritme gebruiken waarvan we
niet volledig kunnen uitleggen hoe deze tot een antwoord
is gekomen?
• Wanneer begrijpen we een algoritme goed genoeg?

• Wie is er verantwoordelijk voor de beslissingen die gemaakt
worden door een algoritme?
• Wanneer blijft het nodig om een mens “in the loop” te
houden?
• Mag een algoritme ook fouten maken.

• Hoe kan een algoritme genoeg vertrouwd worden terwijl men
zich wel blijf realiseren dat een algoritme ook fouten maakt en
niet objectief is?
• Wanneer vertrouwt de burger automatisch tot stand gekomen
besluit?
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In het proces van het maken en implementeren van een algoritme zijn er verschillende momenten waarop
ethische afwegingen belangrijk zijn.

Onderzoeksvraag of de
gekozen oplossingsrichting
een ethisch bezwaar bevat.
Dit kan deels ondervangen
worden door de onderzoeks
vraag in een diverse groep te
bespreken en op te zetten
zodat verschillende invalshoe
ken gehoord worden.

Brainstorm

Voor het maken van een
machine learning model in
een niet wetenschappelijke
context wordt vaak een
bestaande dataset gebruikt
waarbij de observaties in de
dataset niet willekeuring zijn
gekozen. Dit heeft als risico
dat er een bepaalde
ongewenste bias aanwezig is
en dat deze overgenomen
wordt door het model.

Data verzameling

Tijdens het verwerken van
de data moeten bepaalde
beschermde eigenschappen
verwijderd worden omdat
het ongewenst is om op een
dergelijke eigenschap een
beslissing te maken (bv
etniciteit). Maar dit is vaak
nog niet genoeg omdat
informatie uit deze bescher
mende eigenschappen door
lekt in andere eigenschappen.

Bij het voorspellen van kansen
kunnen beschermde groepen
onevenredige kansen krijgen
in vergelijking met neutrale
groepen. Het rechttrekken
van deze kansen kan een
grote invloed hebben op de
presentatie van een model.
Het is daarom belangrijk om
af te spreken wanneer een
groep onevenredig vertegen
woordigd is.

Data verwerking

Analyse

Modellen moeten goed
geëvalueerd worden of er
geen onbedoelde negatieve
impact is voor beschermde
groepen, in ethische zin en
juridische zin. Dit wordt ook
wel disparate impact
genoemd.

Evaluatie

In hoeverre wordt het model
toegepast zonder dat er een
mens bij te trokken is? En is
dit gewenst met betrekking
tot de context? En als een
model ingezet wordt als
beslissingsondersteuner hoe
kunnen de gebruikers
inschatten of de beslissings
ondersteuner vertrouwt kan
worden voor deze casus en
wanneer niet.

Toepassing

Een model komt tot stand
door middel van data maar dit
betekent niet dat een model
per definitie objectief is. Als
een machine learning model
verbetert kan deze verbete
ring in prestatie weer
onbedoelde negatieve impact
hebben op beschermde
groepen. Daarom blijft het
belangrijk een model te
monitoren.

Monitoren

Voor analytics wordt bij voorkeur data lang bewaart en worden
veel bronnen aan elkaar gekoppeld, voor privacy wordt data bij
voorkeur kort bewaart en zo min mogelijk gekoppeld. Daarnaast
is er ook vraag om data te delen buiten het ministerie.
Nauwkeurige en zorgvuldige afwegingen zijn hier nodig.

Data bronnen
⁶ DSG April 2018 Accenture report
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Om de visie en strategie uit te voeren en de gewenste doelen te behalen is de juiste sturing en sponsoring
vanuit de directie essentieel.

Sponsoring en sturing
Verandermanagement

Identificeren en managen van veranderingen door het ontwikkelen en implementeren van analytics toepassingen in een organisatie. Het werk van iedereen kan
veranderen door het invoeren van data gedreven werken.

Strategisch niche management

Identificeren, faciliteren en beschermen van nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties ter bevordering van het behalen van de gewenste volwassenheid
alvorens ze te kunnen implementeren en benutten binnen een organisatie.

Portfolio management

Het inrichten en uitvoeren van de processen en procedures om analytics initiatieven te prioriteren en evalueren op basis van en aantal criteria waarbij het startpunt ligt bij
de verwachte toegevoegde waarde ten opzicht van de benodigde inspanning.

Stakeholder management

Identificeren van stakeholders betrokken bij de analytics organisatie om samen het implementatieplan voor de organisatie vast te stelen.

Financieringsstructuur

Vaststellen van de financieringsbronnen voor analytics initiatieven en het proces voor het vrijmaken van middelen (mensen, technologie, etc.).

Management van vraag en aanbod

Proces en procedure voor het besturen en balanceren van de vraag en aanbod om de prioriteiten voor de analytics initiatieven op te stellen.

Leveranciersmanagement

Selecteren en managen van de analytics service aanbieders en verkopers.

Delivery management

Processen voor het managen van delivery en productie van de analytics projecten.

Data
verzamelaar
Visionair

Oplossings
gericht

Empathisch

IGONE
Data
gedreven
werker

Veiligheid

IGONE
De duidelijke visie die het management voor ogen had zorgde voor een
eenduidige afstemming in welke richting de organisatie moest veranderen
(verandermanagement) en welke processen er ingericht en uitgevoerd
moesten worden (portfolio management), zodat Igone zijn werk het veiligst en
efficiëntst kon uitvoeren en de SociaWatch continue verbeterd kon worden.

Ieder benoemd thema is onderdeel voor een goede
sponsoring en sturing maar de thema’s verander
management, strategisch niche management en portfolio
management hebben extra veel impact op het behalen van
de gestelde doelen met betrekking data gedreven werken.
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Tijdreis

Nu

Vandaag de dag

2020

Oplossings
gericht

IGONE
Data
gedreven
werker

Veiligheid

Hoe is de organisatie-brede data-analytics visie gedefiniëerd?
• Wordt deze definitie eenduidig gebruikt binnen het gehele ministerie?
• Is deze ook bekend bij alle medewerkers?

• Passen deze analytics ambities binnen de algehele visie & strategie van het ministerie?

Zijn de processen in kaart gebracht die benodigd zijn om de analytics strategie te realiseren?
• Zijn de benodigde capabilities en resources voor het behalen van deze ambities geïdentificeerd?

Wie is er verantwoordelijk voor het uitwerken van de roadmap en het bereiken van gestelde doelen?

VISIE & STRATEGIE

Zelfstandig

NADRUK OP ONTWIKKELING

Pragmatisch

IRIS

In de wijk

Familieman

Veiligheid
voorop

Data
gedreven
beslisser

Kwetsbaar

IZAAK

DATA &
INFORMATIEMANAGEMENT

Continue
verbetering

Vaardig
Ziet kansen

• Beschikt deze persoon over de benodigde input en informatie voor het uitwerken van de roadmap?
• Hoe wordt prioritering voor analytics projecten en ontwikkelingen ingevuld?

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de data-analytics visie binnen het ministerie breed wordt gedragen?

ORGANISATIE

Resultaat
gericht
Empatisch

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de gehele organisatie dezelfde doelen en ambities nastreeft?

Wat zijn de reeds opgestelde ambities voor het gebruik van data-analytics?

Toekomstbeeld
Visionair

Visie & strategie

Terug in de tijd

2025
Data
verzamelaar

Waar sta ik nu?

Afhankelijk

Doorzetter

Verantwoor
delijkheids
gevoel

Overtuigder

IMA

Visueel
ingested

Data
gedreven
beslisser

Wat is het toekomstbeeld van data gedreven werken?

NARDUK OP IMPLEMENTEREN EN BORGEN

DATA NAAR INZICHTEN

Energiek

• Op welke manier wordt draagkracht gecreëerd onder de medewerkers voor het uitvoeren van de data-analytics strategie?

INZICHT GEDREVEN
BESLUITVORMING

Waar sta ik nu?

RESULTAATMETING
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PRIVACY & BEVEILIGING

ETHIEK

De tien uitgangspunten voor
experimenteren met

SPONSORING & BESTURING

Hoe zijn we bij het toekomstbeeld gekomen?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BIG DATA

Wat is data gedreven werken eigenlijk?
•
•
•
•
•
•

Jeugdigen
Crimineel gedrag
Tekstuele data
Zaakgegevens
Textmining
Voorspellend algoritme

•
•
•
•
•
•

Waar kan ik mee beginnen?

Classificering van zaken
Passende trajecten
Hogere zelfstandigheid
Lagere werkdruk
Lagere recidive
Kleinere werkvoorraad

Hoe werkt het toekomstbeeld aan de achterkant?
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Analytics niveaus
Hoe ver is het ministerie?

Fase 1:

Analytisch beginnend

Fase 2:

Fase 3:

Analytisch
aspirerend

Lokale analytics

Fase 4:

Analytisch
differentiërend

Fase 5:

Analytisch
concurrerend

Leiderschap

• Weinig bewust of geïnteres
seerd in analytics.

• Lokale leiders maar met weinig
connectie.

• Senior leiders erkennen het belang van
analytics en het ontwikkelen van
analytics capabiliteit.

• Senior leiders maken plannen voor
analytics en ontwikkelen analytics
capabiliteit.

• Sterke leiders werken met analytics
en laten passie voor analytics zien.

Strategie

• Analytics geen strategische
prioriteit.

• Analytics beperkt onderdeel van de
organisatie- en afdelingsstrategie.

• Analytics die bovendrijft als prioriteit
organisatie.
• Analytics in mindere mate onderdeel
van de strategie op afdelingsniveau.

• Analytics onderdeel organisatie
strategie.
• Analytics significant onderdeel van
strategie op afdelingsniveau.

• Gecoördineerde strategie tussen
organisatie en afdeling.

Technologie

• Inconsistente, slechte
kwaliteit en organisatie van
data.
• Alleen beschikbaarheid over
standaard tooling, geen
analytics software.
• Slecht geïntegreerde
systemen.

• Recente informatie niet geïnte
greerd (niet real-time).
• Belangrijke informatie mist.
• Lokaal gestandaardiseerde methode
en tooling, verschil per eenheid.
• Silo's van data, technologie en
expertise leveren lokaal waarde op.

• Centrale dataopslagplaatsen voor
(kern-)datadomeinen.
• Toepassingen beschikbaar voor simpele
voorspellende analytics.
• Silo’s op kernprocessen opgeheven.
• Gestandaardiseerde analytics pakketten
voor organisatie.

• Geïntegreerde, nauwkeurige
gegevens in centrale datawarehouse.
• Kerndata, technologieën, systemen
en software centraal beheerd.
• Integratie systemen bijna compleet,
silo’s grotendeels opgeheven.
• Cloud-gebaseerde big data.

• Complete set analytische pakketten
voor datasegmentatie, voorspellende
en voorschrijvende analytics, optima
lisatie en dataverwerking.
• Organisatie brede architectuur
grotendeels geïmplementeerd.

Proces

• Analytics processen niet
bestaand.
• Geen organisatie breed
perspectief over data of
analytics.

• Beginnende, losstaande analytics
processen met nauwe focus.
• Silo’s van data, technologie en
expertise om waarde te leveren.

•
•
•
•

• Enigszins ingebedde analytics
processen.
• Kerndata, technologieën, analisten.
organisatie breed gemanaged.

• Volledige ingebedde en meer
geïntegreerde analytics processen.
• Belangrijkste analytics middelen
ingezet prioritieten organisatie.

Organisatie
dynamiek

• Weinig bewustzijn, interesse
en verbinding met analytics
• Intuïtie gebaseerde.
beslissingen; data mijdend.

• Functionele & tactische sponsoring
analytics.
• Bereidheid datagedreven feiten als
ondersteuning mee te nemen.

• Uitvoerende ondersteuning van op
feiten gebaseerde cultuur; bewustzijn
van waarde analytics.
• Bereidheid datagedreven beslissingen
te nemen.

• Feiten gebaseerde, datagedreven
cultuur.
• Verandering mogelijk op basis van
data gedreven inzichten.

• Brede steun voor een op feiten
gebaseerde/test-/leercultuur.
• Alle veranderingen moeten op data
gebaseerd zijn.

Medewerker

• Weinig analytische vaardig
heden/ rollen.
• Vaardigheden niet gekoppeld
aan specifieke functies.

• Ongebonden groepen van analisten,
geen samenwerking.
• Verschillende vaardigheden niet
gemanaged.

• Gedegen analisten in dienst.
• Analisten herkend als kern talenten.
• Beginnende samenwerking tussen.
verschillende groepen analisten.

• Goede analisten die expliciet.
worden gerekruteerd, ontwikkeld en
ingezet.
• Start hub en spoke model.

• Zeer goede professionele analisten.
• Ingericht hub en spoke model voor
goede samenwerking.
• Analytics in basale vorm overal
binnen de organisatie te vinden.

Visie en aansturing

Impact op strategie
en beleid van de
organisatie
Data, infrastructuur,
systemen, software

Van data naar inzicht
naar waarde

Cultuur & verander
bereidheid

Type medewerkers,
de kwaliteit en hoe
deze samenwerken

Gespreide analytics processen.
Start met organisatie breed plan.
Afdelingsspecifieke focus voor analytics.
Infrastructuur voor analytics begint te
ontstaan.
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Hoe wordt ervoor gezorgd dat de gehele organisatie dezelfde doelen en ambities nastreeft?

Hoe is de organisatie-brede data-analytics visie gedefiniëerd?
• Wordt deze definitie eenduidig gebruikt binnen het gehele ministerie?
• Is deze ook bekend bij alle medewerkers?

Wat zijn de reeds opgestelde ambities voor het gebruik van data-analytics?
• Passen deze analytics ambities binnen de algehele visie & strategie van het ministerie?

Zijn de processen in kaart gebracht die benodigd zijn om de analytics strategie te realiseren?
• Zijn de benodigde capabilities en resources voor het behalen van deze ambities geïdentificeerd?

Wie is er verantwoordelijk voor het uitwerken van de roadmap en het bereiken van gestelde doelen?
• Beschikt deze persoon over de benodigde input en informatie voor het uitwerken van de roadmap?
• Hoe wordt prioritering voor analytics projecten en ontwikkelingen ingevuld?

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de data-analytics visie binnen het ministerie breed wordt gedragen?
• Op welke manier wordt draagkracht gecreëerd onder de medewerkers voor het uitvoeren van de data-analytics strategie?
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Faciliteert de huidige organisatiestructuur de gestelde analytics ambities?

In hoeverre is er een centrale plek binnen het ministerie waar analytics projecten worden uitgevoerd en ondersteund?
• In hoeverre zijn de taken van dit team geformaliseerd?
• Op welke manier wordt er aanspraak gedaan op de kennis en kunde van dit team?

Is er inzicht in de verdeling van de aanwezige analytics vaardigheden binnen het ministerie?
• In hoeverre zijn gespecialiseerde en schaarse vaardigheden geconcentreerd?
• Bevinden de vaardigheden zich op plekken binnen het ministerie waar ze benut kunnen worden?

Zijn er bestaande kanalen ingericht waarmee analytics-kennis en -ervaring kunnen worden gedeeld?
• In hoeverre en op welke manier worden deze bestaande kanalen gebruikt?
• Leidt het huidige ontwerp tot de gewenste uitwisseling van kennis en ervaring?

Hoe en door wie worden analytics projecten gemanaged?
• Hoe centraal of decentraal is de aansturing van analytics projecten binnen het ministerie?

Wat is de huidige inzet van multi-disciplinaire teams binnen het ministerie?
• Wordt er bewust naar een frequentere toepassing van multi-disciplinaire teams toegewerkt?
• Sluiten de rollen binnen het team aan op het project of de manier van werken?
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Is het ontwikkelproces toegespits op maximale waarderealisatie?

Volgens welk proces worden nieuwe producten ontwikkeld?
• Welke fases zijn te identificeren in het huidige ontwikkelproces?
• In hoeverre volgt het huidige proces al enkele stappen zoals geïdentificeerd in de innovatiefunnel?

In hoeverre wordt er op een iteratieve manier gewerkt?
• In hoeverre wordt er feedback betrokken in iedere iteratie van het (door)ontwikkelproces?

Hoe wordt er besloten over een ‘go’ of ‘no-go’ en waar binnen het ontwikkelproces vinden deze momenten plaats?
• Worden er consistente criteria toegepast voor het toetsen van nieuwe producten in het ontwikkelproces?
• Zijn er beslismomenten ingericht na elke stap in het ontwikkelproces?

In hoeverre wordt de eindgebruiker betrokken in het ontwikkelproces?
• ln welke fases van het ontwikkelproces wordt gevraagd om gebruikersfeedback?
• Hoe wordt de feedback verwerkt in hieropvolgende fases van het ontwikkelproces?
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Op welke manier ondersteunt informatiemanagement de waarderealisatie?

Wat is momenteel de rol van IT in de ontwikkeling van analytics en innovaties?
• Welke verantwoordelijkheden wordt hen toebedicht?
• Over welke tools en mogelijkheden beschikt het IT team om deze rol binnen de ontwikkeling van analytics te vervullen?

Hoe is de data-governance ingericht en wie is hiervoor verantwoordelijk?
• Zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden rondom data-governance geïdentificeerd?
• Wie neemt er besluiten over data-governance gerelateerde vraagstukken?

In hoeverre worden er standaarden rondom data-governance opgelegd binnen de organisatie?
• Welke standaarden rondom data-governance zijn er opgesteld?
• Door wie worden deze standaarden opgesteld?

Is de juiste infrastructuur beschikbaar om analytics projecten uit te kunnen voeren?
• Faciliteert de huidige infrastructuur het gebruik van de gewenste analytics technieken?
• Hebben de juiste teams toegang tot de juiste data en is deze passend beveiligd?
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Op welke manier worden inzichten vanuit data nu verkregen?

Welke analytics-projecten zijn nu lopende binnen de organisatie?
• Is er een eenduidig overzicht van alle voltooide en lopende analytics projecten binnen het ministerie?
• Op welk niveau binnen het ministerie wordt dit overzicht bewaard en beschikbaar gesteld?

Op welk niveau worden analytics projecten gestart?
• Sluit het gekozen analytics niveau aan bij de analytics-volwassenheid van het ministerie en de analytics vaardigheden?

Op welk niveau wordt analytics gebruikt ter ondersteuning van besluitvorming?
• Sluit het gekozen niveau aan bij de door de besluitvormer gewenste ondersteunende rol?

Welke analytics technieken worden gebruikt en wie is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van deze technieken?
• Worden de juiste technieken toegepast voor het verkrijgen van de gewenste inzichten?
• Hoe worden veelbelovende nieuwe technieken geïdentificeerd en geïntroduceerd binnen de organisatie?

Waar binnen het ministerie en hoe worden analytics tools ontwikkeld?
• Op basis van welke criteria worden analytics tools ontwikkeld?
• In hoeverre worden ontwikkelde tools gedeeld binnen het ministerie?
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Hoe worden inzichten vanuit data toegepast in besluitvorming?

In hoeverre worden besluiten ondersteund door inzichten verkregen uit data?
• Wat is de (beoogde) impact van data inzichten op het besluitvormingsproces?
• In welke processen worden data inzichten gebruikt?

Welke plannen zijn aanwezig om meer besluitvorming en KPI’s te baseren op data?
• Zijn er speciefieke processen geïdentificeerd waarin de wens bestaat om data inzichten te gebruiken?
• Welke inzichten zijn nodig om deze besluitvorming en KPI’s te kunnen ondersteunen?

Wordt er getoetst of data-inzichten van de kwaliteit is die door de besluitvormer benodigd is?
• Welke methodes worden ingezet om de relevantie van het inzicht op het te nemen besluit te garanderen?
• In hoeverre worden analytics- en domeinexperts hiervoor geraadpleegd?

Staat het ministerie open voor het gebruik van voorschrijvende inzichten in besluitvorming?
• Zijn er projecten gaande of geopperd om met voorschrijvende inzichten te experimenteren?
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Hoe worden inzichten vanuit data toegepast in besluitvorming?

Hoe wordt de behaalde waarde van een geïmplementeerd product gemeten?
• Welke aannames over de waarde van een product worden voor implementatie opgesteld?
• Hoe worden de aannames geëvalueerd aan de hand van het geïmplementeerde product?

Zijn er duidelijke KPI’s opgesteld en hoe worden deze aan de hand van data gemeten?
• Op basis van welke gewenste resultaten worden KPI’s opgesteld?
• Zijn de KPI’s meetbaar en in hoeverre wordt expliciet rekening gehouden met het vergaren van deze data gedurende de productontwikkeling?

In hoeverre wordt de impact van een prototype tussentijds gemeten?
• Van welk type kennis en welke analyses worden gebruik gemaakt in de tussentijdse evaluaties?

In hoeverre worden hypotheses opgesteld voor producten getoetst door domeinexperts?
• Worden er aan de start van de productontwikkeling duidelijke hypotheses opgesteld?
• In hoeverre wordt expliciet rekening gehouden met de toetsbaarheid van deze hypotheses gedurende de productontwikkeling?
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Hoe zorgt het ministerie voor een data-onderlegde organisatie?

Welke informatie is er over de aanwezigheid van specifieke vaardigheden binnen het ministerie?
• Is er een juiste verdeling van verschillende vaardigheden binnen het ministerie?

In hoeverre wordt er door het ministerie gerecruteerd op basis van benodigde analytics vaardigheden?
• Sluit het gekozen analytics niveau aan bij de analytics-volwassenheid van het ministerie en de analytics vaardigheden?

Welke plannen zijn er voor opleidingstrajecten voor medewerkers op het gebied van data analytics?
• Sluiten deze plannen aan met de behoefte aan specifieke vaardigheden binnen de organisatie?

In hoeverre worden alle medewerkers aangemoedigd basiskennis op te doen in data science?
• In hoeverre is er een realisatie onder de medewerkers van het belang zich te ontwikkelen in data science?

Hoe wordt er voor gezorgd dat talent uitgedaagd wordt met projecten en vraagstukken om zich te blijven ontwikkelen?
• Hoeveel vrijheid wordt talent geboden binnen selectie en uitvoering van analytics projecten?
• Welke andere middelen worden ingezet om talent aan de organisatie te binden?
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Wordt er kritisch gekeken naar het verzamelen, verwerken en bewaren van gevoelige data?

Waar in het analytics proces worden privacy experts betrokken?
• Op basis van welke regels of behoeften worden deze experts in het proces betrokken?

In hoeverre wordt er vastgesteld welke gegevens worden verwerkt, in welke toepassingen en voor wie?
• Wanneer vindt er ‘logging’ plaats en hoe herleidbaar is de verwerking en het gebruik van gegevens?

Op welke manier worden er gegevens gedeeld met andere ketenpartners of samenwerkingspartners?
• Welke richtlijnen zijn opgesteld met betrekking tot het uitwisselen van data en wie besluit hiertoe?

In hoeverre worden er met andere partijen overeenkomsten gesloten en gegevens versleuteld?
• Hoe wordt de veiligheid van data gegarandeerd bij delen van data met externe partijen?

Wordt data gepseudonimiseerd?
• Welke data wordt gepseudonimiseerd en op basis van welke afweging wordt hiertoe besloten?

In hoeverre worden systemen geïntegreerd om data uit te kunnen wisselen of te koppelen?
• In hoeverre wordt er een afweging gemaakt tussen flexibiliteit en privacy bij besluit tot integratie?

Welke bewaartermijnen zijn er vastgesteld voor verzamelde data?
• Zijn deze bewaartermijnen passend voor de verschillende typen data? -> gebruik/toepassing vd data

Zijn applicaties die gebruikt worden voor het verwerken van persoonsgegevens louter te benaderen door authenticatie?
• Welke methodes van authenticatie worden gebruikt en zijn deze passend voor de applicatie en de gevoeligheid van de data?
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Worden ethische kwesties bespreekbaar gemaakt en alle relevante partijen hierin betrokken?

Op welke manier wordt besproken welke technieken toegepast mogen worden en binnen welke processen?
• Welke stakeholders worden betrokken in deze discussie?
• Op welke manier wordt een afweging gemaakt tussen effectiviteit en efficiëntie enerzijds, en ethiek anderzijds?

Hoe wordt ervoor gezorgd dat het ministerie input van buiten de organisatie betrekt bij ethische vraagstukken?
• Zijn er betrekkingen met kennisinstellingen of onafhankelijke organisaties met passende kennis over ethische kwesties?
• Wordt burgers een platform gegeven om hun belangen of bedenkingen te kunnen uiten?

Wat leren jullie van voorbeelden van het gebruik van analytics waarbij ethiek in het gedrang komt?
• Welke voorbeelden kunnen worden aangewezen waarbij ethiek in het gedrang is gekomen?
• Op welke manier en door wie worden deze lessen besproken?
• Hoe worden deze voorbeelden gebruikt in het bepalen van interne ethische richtlijnen?

In hoeverre is er nagedacht over toepassing van algoritmes waarvan de werking (groten)deels ontransparant is?
• Wordt er een afweging gemaakt tussen effectiviteit en transparantie van verschillende technieken?
• Welke maatregelen worden getroffen om toerekenbaarheid van algoritmische beslissingen te kunnen garanderen?
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Op welke manier wordt de transitie naar datagedreven werken aangemoedigd?

Wat is de financiering die op korte termijn beschikbaar is voor de opzet van analytics projecten?
• Is deze financiering afdoende om de ambities te realiseren?
• Is deze financiering gemakkelijk toegankelijk voor verschillende teams of projecten?
• Kan financiering worden verzorgd voor een langere termijn bij veelbelovende resultaten?

Welk deel van de directie van het ministerie staan achter de uitbreiding en het uitrollen van analytics?
• Wordt er binnen het hoger bestuur eenzelfde doel bepleit?

Wie is de sponsor voor analytics en wat is zijn mandaat?
• Is de sponsor bekend en zichtbaar binnen het gehele ministerie?
• Zijn de tools beschikbaar aan de sponsor passend voor het gestelde mandaat?

Naar wie wordt verantwoording afgelegd over de richting, financiering en governance van analytics projecten?
• Welke richtlijnen of protocollen zijn organisatiebreed vastgesteld over de verantwoording van analytics projecten?
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Kom in
actie

Waar
kan ik
mee
beginnen?
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Waar kan ik mee beginnen?

Kom in actie – Maar hoe?
Je kan in actie komen door te meten waar je nu staat en door alvast de onderwerpen te identificeren
waarmee je met analytics aan de slag kan gaan.

Vraag

Wat is je huidige positie en
data-ambitie?

Met welke Big Data
uitgangspunten kan ik
vandaag al starten?

Welke initiatieven of problemen zijn er al waarvoor ik een eerste verkenning kan bouwen?

Hoe kies ik een analytics
project en waar begin ik?

Beantwoorden door

Data governance assessment
vragen.

Toolkit JenV - De 10 uitgangspun
ten voor experimenten met Big
Data.

Kies een onderwerp waarmee je met analytics aan de slag kan
gaan, waarvan de data aanwezig is en je in een aantal maanden
een eerste resultaat kan opleveren.

Analytics Value Assessment Tool
(AVAT).

Document beschikbaar

Op te vragen bij de collega's van de
directie Informatievoorziening en
Inkoop. De contactpersonen staan
op bladzijde 59.

Dit document is te vinden op :
https://www.rijksoverheid.nl/
ministeries/ministerie-vanjustitie-en-veiligheid/data

Nee, op zoek naar onderwerpen binnen het ministerie waarvoor
je een verkenning kan starten.

Nee, tool moet worden
aangeschaft.
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Waar zijn wij?

Data innovatieteam: MOO!
Vanuit DI&I werken wij aan een dienstverlenende data-innovatiehub. Onze ervaring en expertise op het
gebied van data management en vernieuwende methodieken (machine learning, design thinking, value
sensitive design) zetten we in om andere I- en dataprofessionals te ondersteunen in het komen tot een
waardevol analytics product en het nastreven van maatschappelijke waarde.

Sander Zwienink
Hoofd van de afdeling Beleid, Kennis
en Innovatie van DI&I en trekker van
het programma Data binnen het JenV
Iplan.

Remco Boersma
Projectleider Living Labs van JenV en
architect binnen het team BKI DI&I
met veel expertise op het gebied van
data analytics.

Suzanne Hartholt
IT -Jurist bij het team BKI van DI&I,
met de focus op privacyrecht en
intellectueel eigendomsrecht.

Jannie Busschers
Senior beleidsadviseur informatie
voorziening binnen het team BKI
en ervaren met het opzetten en
uitvoeren van analytics projecten.

MOO! = Methodisch Onderzoeken & Ontwerpend Innoveren
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