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VOORWOORD

Graag bieden we u vanuit Icris deze speciale uitgave aan van de
lectorale rede van dr. ir. Linda Terlouw die zij uitgesproken heeft
bij de aanvaarding van haar nevenfunctie als lector aan Avans+.

U kent ons wellicht al als expert op het gebied van enterprise-
architectuur en software-integratie. De afgelopen jaren zijn wij ons
meer en meer gaan richten op data science. Enkele zaken die we
op dit vlak bereikt hebben:

• het winnen van de 1e prijs van de innovation challenge
van Vitens, waarbij de uitdaging was in een grote set sensor-
data van het waterleidingennetwerk correlaties te ontdekken

• het opzetten van de process mining factory, waarin we met
onze eigen software bedrijfsprocessen kunnen analyseren

• de analyse van logistieke data en onderhoudsdata van F-16’s
voor de Luchtmacht

• het opzetten van forecasting voor het aantal verwachte stuks
wasgoed in industriële wasserijen voor WSP

• het realiseren van een parallelle supercomputermet 2400
cores in de cloud voor Boskalis

• het ontwerpen, ontwikkelen en in productie nemen van een
organisatiebreed data lake en data science-platform
voor Boskalis

Wij denken met u mee van strategie tot en met het programme-
ren van slimme algoritmes. U kunt bij ons terecht voor cursussen,
analyses en software-ontwikkeling op het gebied van data science,
process mining en IoT.

Mocht u meer willen weten over wat wij vanuit Icris voor u
kunnen betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact op via
info@icris.nl of 030 227 04 13.

Wij wensen u veel leesplezier!
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1 INLEIDING

Begin 2017 ben ik aangesteld als lector van de Master of ICT and
Business Innovation (MBI) van Avans+. Dit boekje is opgesteld in
het kader van mijn lectorale rede, de formele aanvaarding van het
lectorschap, welke plaatsvindt op 12 september 2017.

Hoe kwam ik tot het onderwerp ‘De datarevolutie’? Na een
jaar of tien te hebben rondgelopen in de wereld van de enterprise-
architectuur, merkte ik - tja, hoe zal ik dit zeggen? - dat dit vakge-
bied een beperkte mate van innovatie kent. De opkomst van het
vakgebied data science trok mijn aandacht en ik heb een deep dive
in dit vakgebied genomen. Het voelde als een soort thuiskomen.
Allerlei zaken die ik tijdens mijn studie informatica was tegengeko-
men, maar die toen nog een hoog wetenschappelijk gehalte had-
den, bleken nu meer en meer in de praktijk gebruikt te worden.
De wiskunde in mijn studie heb ik destijds vooral ervaren als een
soort van mentale oefening en toets in plaats van een daadwer-
kelijk een nuttig gereedschap in het bedrijfsleven. Het vakgebied
data science heeft mijn ogen geopend.

Alleen lezen over een ingewikkeld onderwerp is voor mij on-
voldoende om het echt te begrijpen. Om deze reden ben ik op het
gebied van data science artikelen gaan schrijven, onderwijs gaan
geven en software gaan ontwikkelen. Daarnaast ben ik mensen
gaan opzoeken binnen deze gemeenschap en nieuwe samenwer-
kingen aangegaan. Van al deze activiteiten ben ik alleen maar
enthousiaster geworden. Voor mij was het niet meer dan logisch
mijn enthousiasme over dit vakgebied met u als lezer en met de
studenten en andere docenten van Avans+ te delen.
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2 DE DATAREVOLUTIE

2.1 Meer en meer data

Geschiedenis kun je pas achteraf schrijven. Gebeurtenissen uit het
verleden lijken onvermijdelijk gegeven de loop van de omstandig-
heden, gebeurtenissen in het heden komen onverwacht. Hoe zul-
len mensen later terugkijken op deze tijd? We kennen de effecten
op de samenleving van de overgang van het jagen en verzamelen
naar landbouw, van arbeid in de gildes naar industriële productie
en van de opkomst van het internet. Maar wat gebeurt er nu?

Momenteel bevinden we ons in een datarevolutie. Fysieke of
softwarematige sensoren leggen steeds meer data automatisch
vast, systemen communiceren onderling zonder tussenkomst van
mensen en zelflerende algoritmes zijn beslissingsondersteunend of
lijken zelfs volledig gemandateerd te zijn om beslissingen namens
organisaties te nemen. Data, wanneer geregistreerd, verdwijnt
niet meer. Logisch, we kennen immers nauwelijks beperkingen
meer in opslagcapaciteit. Silicon Valley heeft de laatste jaren laten
zien dat wie de data heeft de macht heeft. Jonathan Rosenberg,
voormalig Senior Vice President van Google formuleerde het als
volgt: “Data is het zwaard van de 21ste eeuw, degenen die er
goed mee om kunnen gaan zijn de Samoerai.”

2.2 Slimme algoritmes

Slimme algoritmes beginnen onderdeel te worden van ons dage-
lijks leven. Siri geeft me ’s ochtends een overzicht van de vertra-
ging op mijn route, omdat ze weet waar ik normaal gesproken
op dinsdagochtend om 7.30 naar toe rijd. Ook slaat ze na het
parkeren de locatie van mijn auto op, zodat ik deze later weer te-
rug weet te vinden. Soms voelt het wat ongemakkelijk, zoals toen
ik laatst - overigens (nog) tegen de Nederlandse verkeersregels
in - mijn handen van het stuur van een Tesla haalde. Het woord
‘slim’ is hier antropomorfisch bedoeld. Slim betekent hier dat we
een computer niet meer letterlijk vertellen wat deze moet doen in
de vorm van programmacode, maar dat we de computer trainen
met data, al dan niet voorzien van de juiste antwoorden. Op deze
manier kan de computer een model vormen van de werkelijkheid.
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We zien de computer vervolgens voor nieuwe data reacties geven
alsof hij de situatie heeft geanalyseerd, erover heeft nagedacht en
een antwoord geeft. In sommige situaties doet hij dit zelfs beter
dan zijn menselijke evenknie.

In een TED Talk [19] blikt Garri Kasparov terug op zijn verlies
van IBMs Deep Blue twintig jaar geleden (zie figuur 1). Hoewel hij
in 1996 had gewonnen van Deep Blue, lukte dit niet bij de rematch
in 1997. Was Deep Blue te slim voor hem? Deep Blue won door
voornamelijk brute force toe te passen, oftewel met zeer krach-
tige hardware alle mogelijkheden doorrekenen, hoewel de com-
puter ook was voorzien van enige schaakkennis en optimalisatie-
algoritmes [15]. De wereld had de indruk dat de computer slim-
mer aan het worden was dan de mens.

Figuur 1: Kasparov kijkt terug op zijn verlies [19]

De volgende heilige graal was het spel Go, een spel met veel
meer complexiteit dat schaken. Als kind heb ik ooit de hele hand-
leiding van dit spel doorgenomen. Vervolgens had ik helaas nie-
mand in mijn omgeving die de regels ook kende ommee te spelen
en ben ik ze vergeten. In ieder geval heb ik me laten vertellen dat
een typische positie een speler de keuze geeft uit 250 verschillende
mogelijkheden. Met een brute force-aanpak explodeert het aantal
mogelijkheden al snel. Om dit voor elkaar te krijgen kwam er dus

3



minder brute force aan te pas en werd er meer gebruik gemaakt
van slimme algoritmes. In 2016 heeft Deepmind van Google een
partij Go van één van de topspelers van de wereld, Lee Sedol, ge-
wonnen (zie figuur 2).

Figuur 2: Ook de wereldkampioen Go verslagen (Foto
door Reuters/Stringer)

De non-profitorganisatie OpenAI, opgericht door Elon Musk,
liet dit jaar een bot meespelen in het 3D-strategiespel Dota2, een
spel nog vele malen complexer dan Go. De bot heeft honderden
uren in de Microsoft Azure Cloud als het karakter Shadow Fiend
gespeeld. De eerste speliteraties had de bot geen idee wat hij
moest doen. Hij bleef staan in z’n thuisbasis, ging doelloos grote
afstanden lopen in de spelwereld of ging op belachelijke manie-
ren dood [1]. Hij speelde alsof een tiener zijn oma even de con-
troller had gegeven. Maar de bot pakte het sneller op dan oma
zou doen. Hij heeft na zijn experimenten de topspeler verslagen.
Helaas komen bots alleen niet in aanmerking voor de prijs van
$10.000.000.

2.3 Wat is slim?

Hebben we met echte intelligentie te maken zoals de naam Artifi-
cial Intelligence (AI) doet vermoeden? Sommige aanpakken in de
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AI proberen biologische intelligentie zo goed mogelijk na te boot-
sen, andere aanpakken vinden alleen de juiste uitkomsten belang-
rijk en niet het proces ernaar toe. Tabel 1 toont een ordening van
vier type definities voor AI-systemen die we in de literatuur vinden.

Tabel 1: Visies op AI [25]

als mens denkend rationeel denkend

als mens gedragend rationeel gedragend

Een bekende test voor het vak linksonderin is de Turingtest,
waarbij een mens er via een gesprek achter moet komen of hij met
een ander mens of met een computer te maken heeft. We merken
allemaal nog dat Billie van Bol.com een chatbot is, maar de ont-
wikkelingen op dit gebied gaan snel. Op internet staan zelfs zeer
vermakelijke conversaties tussen chatbots onderling. Deze con-
versaties komen ons wat psychedelisch over, eerder als een klucht
dan een natuurlijke conversatie. Blijkbaar vinden chatbots dit zelf
ook, want twee chatbots van Facebook gingen onlangs onderling
converseren in een taal die voor de onderzoekers niet meer te be-
grijpen was [4]. Wat nou echt intelligentie is, is meer een vraag
voor filosofen en neurobiologen. Het laten denken van computers
als mensen? We begrijpen biologische intelligentie nog niet eens.

En is de vraag relevant? Dijkstra [8] merkte in 1986 op over de
vraag of computers kunnen denken dat deze net zo relevant is als
de vraag of onderzeeboten kunnen zwemmen. Durft u een wed-
strijdje aan met de tegenstander (zie figuur 3)? Iedereen wil nog
steeds een menselijke schaakkampioen; schaakwedstrijden tussen
mensen zijn niet verdwenen. We luisteren zelfs naar de TED Talk
van de verliezer in plaats van de winnaar.

Ook kent intelligentie veel verschillende aspecten. Mijn vader
wil intelligentie nog weleens definiëren als het hebben van humor.
Dat biedt in ieder geval enige troost wanneer mijn dochters me
weer eens voor de gek houden. Ik moet zeggen dat ik de resulta-
ten (zie figuur 4) van een AI-komiek niet slecht vind, ook al zijn de
grappen steeds in een vaste vorm gedefinieerd [22].

5



Figuur 3: Wedstrijdje zwemmen?

Figuur 4: Grappen van een AI-komiek

I like my relationships like I like my source, open.

I like my coffee like I like my war, cold.

I like my boys like I like my sectors, bad.

In ieder geval betekent ‘slim’ in deze context dat we niet meer
elke handeling van de computer zelf van tevoren hoeven te be-
denken en te programmeren. De computer kan hierdoor met voor
ons onvoorziene acties komen. Sommige modellen zijn voor ons
begrijpbaar; bij dit soort zogenaamde white box-modellen kun-
nen we nagaan hoe een computer tot z’n keuze komt. Sommige
modellen zijn door de hoge mate van complexiteit en niet-lineaire
manier van werken niet meer door ons te begrijpen, zogenaamde
black box-modellen. Kenmerkend is dat training met behulp van
data plaatsvindt. Zonder data geen slimme algoritmes.

2.4 Een veranderende samenleving

De datarevolutie, waar het toepassen van deze slimme algoritmes
onderdeel van vormt, gaat de samenleving veranderen. Hoe gaat
het verkeer georganiseerd worden als de zelfrijdende auto’s de

6



weg opgaan? Voor het eerst sinds de overgang van paard en wa-
gen naar gemotoriseerd verkeer moeten we het verkeer grondig
gaan herontwerpen. Auto’s kunnen niet alleen leren van de situa-
ties die zij zelf tegengekomen zijn, maar ook van die van andere
auto’s van de betreffende leverancier. Met een beetje goede wil
gaan leveranciers zelfs verkeersdata met elkaar delen, waardoor
het autocollectief nog meer ervaring opdoet. Maar wie is verant-
woordelijk voor een ongeluk als het misgaat? De bestuurder die
eigenlijk nog slechts passagier is? De leverancier van de auto? Of
de wegbeheerder die de haaientanden net niet wit genoeg heeft
geschilderd? Het gebruik van DNA-profielen kan voor een betere
behandeling van kanker zorgen. Maar staan we toe dat verzeke-
raars DNA-profielen gaan gebruiken voor het geven van kortingen
op polissen? Hoe gaan we om met oorlogen die virtueel plaats-
vinden in plaats van op een slagveld? De vijandige soldaat heeft
geen geweer in zijn hand, maar een toetsenbord. Wie heeft er
straks nog een baan en wie kan zijn werk overdragen aan een al-
goritme?

Ook in de creatieve sector kunnen we er niet volledig aan voor-
bij. Algoritmes hebben een nieuw schilderij gegenereerd op basis
van de kenmerken van de schilderijen van Rembrandt (zie figuur
5). Hierbij is niet alleen gekeken naar bijvoorbeeld de vorm van
de neus, mond en het haar, maar ook naar het diepteprofiel van
het schilderij. Tijdens dit project dat 18 maanden geduurd heeft
en opgeleverd is in 2016, begon deep learning [12] net door te
breken. De resultaten worden beter en beter. Via deepart.io kunt u
deep learning laten helpen uw foto in een bepaalde stijl te ‘schilde-
ren’ [11]. Ook Gipthart werkt momenteel samen met een digitale
collega aan het schrijven van een roman. Maar echte vernieuwing
en creativiteit zit natuurlijk niet in traindata, maar in dingen die je
nog niet gezien hebt.

Mensen schetsen vaak een utopie, waarin mensen niet meer
hoeven te werken door robotisering en op hun wenken bediend
worden door verschillende vormen van AI, of een dystopie, waarin
de techbedrijven het volledig voor het zeggen hebben en elke vorm
van privacy verdwijnt. De waarheid zal, zoals met veel dingen,
in het midden liggen en ook afhangen van je perspectief. Veel
mensen zullen het als een goede zaak beschouwen dat techno-
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Figuur 5: De nieuwe Rembrandt [17]

logiebedrijven als reactie op de gebeurtenissen in Charlottesville
extreemrechtse boodschappen automatisch van hun media ver-
wijderen. Anderen zullen het zien als censuur. Techniekethiek is
niet zo gemakkelijk. We zijn op dat gebied nog niet zoveel ver-
der gekomen dan de wetten van de robotica van Asimov. Voor
de niet-liefhebber van science fiction (SF) - bestaan deze mensen
daadwerkelijk? - heb ik deze opgenomen in figuur 6. Gelukkig
zijn ethische initiatieven ook in opkomst [24].

2.5 De impact op organisaties

Moeten we als medewerkers van organisaties iets met data? Als
uw organisatie het niet doet, dan doet uw concurrent het wel. En
voor veel bedrijven uit traditionele industrieën, staat ook een tech-
concurrent aan de deur te kloppen. We maken geld over met
PayPal, Google heeft een bankvergunning, bol.com en Zalando
zorgen voor lege winkelstraten en de taxi-industrie strijdt met Uber.
Wat kunnen we binnen organisaties met deze datarevolutie?

Laten we eerlijk zijn: heel veel organisaties in Nederland heb-
ben hun basale informatiehuishouding nog niet op orde. Zij wor-
stelen nog dagelijks met het integreren van verschillende systemen,
zitten met legacysystemen die niet meer door leveranciers onder-
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Figuur 6: De roboticawetten van SF-schrijver Asimov [31]

Eerste wet
Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of
door niet te handelen toestaan dat een mens letsel
oploopt.

Tweede wet
Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door
mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten
in strijd zijn met de eerste wet.

Derde wet
Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor
zover die bescherming niet in strijd is met de eerste
of tweede wet.

steund worden en hebben zichzelf helemaal lam ge-ITIL-iseerd1.
Software en hardware die we gebruiken komt vaak uit de VS of
China en een afgestudeerd technicus heeft hier minder status dan
een arts of advocaat. We vinden technisch werk vaak minderwaar-
dig en proberen zo snel mogelijk manager te worden. De techniek
outsourcen we wel. We staan er als Nederland dus slecht voor
en zullen volop aan de slag moeten gaan. Er is in mijn ogen wel
hoop. Aan de universiteiten in Nederland vindt hoogstaand onder-
zoek plaats, er bestaan diverse initiatieven om wetenschap, onder-
wijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen en nieuwe AI-bedrijven
worden opgericht door jonge techondernemers.

Gelukkig is nog ander goed nieuws: we hoeven geen geavan-
ceerde AI te hebben om verbeteringen in de bedrijfsvoering door
te voeren. Het is al een hele stap als organisaties beslissingen
meer op basis van feiten kunnen nemen dan op onderbuikgevoel.
Begrijp me niet verkeerd. Ik wil niet zeggen dat onderbuikgevoel
altijd slecht is. Soms is dit de impliciete kennis die een medewer-
ker in de loop van de jaren heeft opgedaan. De keuze is dan

1ITIL is een methodiek voor o.a. incident management en changemanagement.
In de praktijk leidt het toepassen ervan vaak (dit hoeft niet) tot een bureaucratisch
geheel waarbij er veel afstand ontstaat tussen eindgebruiker en probleemoplosser.
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wel degelijk onderbouwd, alleen de onderbouwing is niet expliciet
te maken. Het gaat erom dat we niet onnodig keuzes maken op
basis van verkeerde aannames. Evidence-based werken waar mo-
gelijk, opinion-based waar nodig. Zoals schrijver Geoffrey Moore
zei: “Zonder big data analytics zijn bedrijven blind en doof, het
web inlopend als een hert op de snelweg.”
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3 WAAROM NU?

3.1 De nieuwe elektriciteit

De vooraanstaande onderzoeker Andrew Ng [21] noemt AI de
nieuwe elektriciteit. Volgens hem zit het straks overal in verwe-
ven. Toch heeft het onderzoek naar AI een moeilijke tijd gehad.
Deze periode wordt wel aangeduid als de AI-winter, maar wellicht
zou gezien de duur ervan de AI-ijstijd een betere naam zijn ge-
weest. Vanwaar nu het smelten van de ijskappen en gletsjers? Er
zijn wel degelijk stappen gezet in onderzoek naar AI-algoritmes,
maar dat is niet de belangrijkste reden. Wat dan wel?

3.2 Snellere hardware

We zien allereerst dat het aantal transistoren in een geïntegreerde
schakeling elke twee jaar verdubbelt conform de wet van (Gordon)
Moore. Dit betekent grofweg dat de verwerkingskracht exponen-
tieel toeneemt. U kunt zich natuurlijk afvragen wat oorzaak en
gevolg is. Is dit een natuurlijke manier van chipinnovatie? Of
zorgt de wet van Moore ervoor dat technologiebedrijven op een
bepaald moment flink de schouders eronder zetten of juist even
pauze nemen? Overigens lijkt het erop dat deze wet binnenkort
tegen zijn eind aanloopt. In ieder geval, computers zijn heel hard
heel veel sneller geworden. Een snelheid die we nodig hebben om
slimme algoritmes te trainen en voorspellingen te laten doen.

3.3 Beschikbaarheid van data

Dit brengt ons bij de tweede reden. Voor het trainen hebben we
data nodig, veel data. Tot een aantal jaar terug werd data vooral
gezien als iets wat nodig is voor de uitvoering van bedrijfsproces-
sen. Wanneer de data niet meer nodig was voor de uitvoering
van het proces werd deze gewist of opgeslagen in een digitale
archiefkast. In het beste geval werd de data geaggregeerd ter be-
schikking gesteld als managementrapportage. In de meeste orga-
nisaties zitten inmiddels mensen die beseffen dat dit in tijden van
goedkope data-opslag en nieuwe mogelijkheden niet verstandig
is.

11



3.4 Toegang tot software en educatie

Ten slotte is de wereld van de AI toegankelijker geworden voor
veel mensen. Niet zozeer omdat het vakgebied gemakkelijker is
geworden (er komt nog steeds een goede dosis wiskunde bij kij-
ken), maar omdat een grote groep gemakkelijker toegang kan
krijgen tot de software om dit mogelijk te maken. Tot niet zo lang
geleden was je hiervoor afhankelijk van exotische academische
prototypes of van commerciële software met torenhoge licentie-
prijzen. Inmiddels is er een breed palet aan gratis ontwikkelplat-
formen beschikbaar, gemaakt door een open source community
of ter beschikking gesteld door commerciële technologiebedrijven.

Ook kennis is toegankelijker geworden. Hoogwaardige cur-
sussen zijn gratis online beschikbaar, waardoor iedereen met een
internetverbinding, kennis van het Engels en voldoende IQ de ken-
nis op kan doen. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar: wat
achtergrond in de wiskunde of informatica wil wel helpen. Na
het volgen van de cursus kunt u praktijkervaring met echte data
opdoen in wedstrijden die Kaggle (inmiddels overgenomen door
Google) op haar website aanbiedt. Hier staat op dit moment bij-
voorbeeld een wedstrijd uit voor het screenen van passagiers op
vliegvelden om het aantal valse alarmen voor bedreigingen naar
beneden te brengen. Als dataset worden beelden van body scans
geleverd. Hoe actueel en relevant wilt u het hebben? Gelukkig
zijn de scans van vrijwilligers die ermee akkoord gaan dat hun
data ter beschikking wordt gesteld. Door deze online cursussen
en open wedstrijden verdwijnt de traditionele afhankelijkheid van
onderwijsinstellingen. Deze kennisplatformen werken als kataly-
sator op de toch al hard gaande ontwikkelingen.
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4 DATA SCIENCE

4.1 Wat is big data?

We hebben het gehad over slimme algoritmes en AI. Vaak horen
we in deze context de term ‘big data’. Persoonlijk ben ik niet zo
gelukkig met deze term, omdat deze het doet voorkomen alsof we
alleen slimme dingen kunnen doen met data als we een enorme
databerg hebben. Uiteraard ben ik me bewust dat big data vaak
wordt gedefinieerd door de 3V’s, waarvan volume er slechts één
is. De andere twee zijn velocity (data verandert snel en moet snel
geüpdate kunnen worden) en variety (data kent veel verschillende
vormen) [10]. Zelf spreek ik altijd liever over data science als we
het hebben over slimme dingen doen met data zonder we het echt
AI kunnen noemen. Bij data science draait het om het krijgen van
nieuwe inzichten door het gebruik van data en het leren op basis
van data. Hiervoor worden verschillende wiskundige technieken
gebruikt, zoals decision forests, neurale netwerken en tijdreeks-
analyses.

Bij big data denkt men vooral aan enorme datasets waarin
zonder voorafgaande vragen interessante patronen ontdekt wor-
den. In de praktijk gaat dit allemaal niet zo makkelijk en springen
patronen niet uit een dataset als een konijn uit een hoge hoed.
Daarnaast ligt er altijd het risico op de loer onzinverbanden te ont-
dekken door toeval. Zo zijn er bijvoorbeeld duidelijke patronen te
ontdekken in de datasets van het Centers for Disease Control Pre-
vention [3] en de Internet Movie Database [16], zoals we zien in
figuur 7. Hopelijk gaat Nicolas Cage snel met pensioen, zodat we
weer veilig kunnen zwemmen.

Om iets nuttig te ontdekken is het, na een experimenteerfase,
wel handig om een zekere vraagstelling of minimaal een duide-
lijk doel te hebben. Het doen van zinnige dingen met big data
is hard werken, al doet menig marketing- en salesafdeling anders
geloven. De echte big data komen we vooral tegen in de business-
to-consumersector. We hebben het bijvoorbeeld over klikdata van
klanten, longfoto’s van patiënten of belastingaangiftes van bur-
gers. Het resultaat van een big data-analyse is vaak een correlatie
op basis waarvan we voorspellingen kunnen doen. Ik bedoel hier
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Figuur 7: Aantal verdrinkingen in zwembad en aantal films
Nicolas Cage [29]

Films met Nicolas Cage
Verdrinkingen in zwembad

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0

2

4

6

80

100

120

140
filmsverdrinkingen

voorspelling een brede betekenis, niet alleen het voorspellen van
een gebeurtenis, maar ook het voorspellen of iets bijvoorbeeld in
een bepaalde categorie valt (zoals fraude of geen fraude). We
krijgen doorgaans geen model van de causale werking van het
mechanisme dat leidt tot bepaalde uitkomsten.

4.2 Medium data

Vooral in de business-to-businesssector, heeft het merendeel van
de organisaties helemaal niet met big data te maken. Ze heb-
ben te maken met medium data. Het werken met medium data
is toch eenvoudig dan met big data, zou u zeggen. Uiteraard, we
hebben minder problemen met de opslag van de enorme data-
sets, we hebben minder verwerkingskracht nodig en hoeven geen
ingewikkelde clusters op te zetten. Maar de keerzijde is dat statis-
tisch rekenen veel lastiger is. Een foute registratie of een missend
stukje data werkt veel harder door en we krijgen gemakkelijker te
maken met overfitting van een model. Dit wil zeggen dat het mo-
del te specifiek is voor de traindata, waardoor het bij nieuwe data
slecht performt. Het model wordt een beetje eenkennig. Ondanks
deze problemen kunnen we veel met medium data. Charles Bab-
bage, informaticus avant la lettre, gaf al aan dat fouten door het
gebruik van data met kwaliteitsproblemen veel minder erg zijn dan
die door het gebruik van helemaal geen data.
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4.3 Correlatie gevonden! En nu?

In data science hebben we zoals eerder aangegeven zogenaamde
white box-modellen en black box-modellen. Bij white box-modellen
kunnen we de ‘keuze’ van het algoritme volgen; we zien een be-
grijpelijke correlatie tussen inputdata en voorspelling. Bij black
box-modellen hebben we dit niet; we krijgen alleen een voorspel-
ling zonder toelichting. Het hebben van zo’n white box-model ge-
traind met behulp van data wil nog niet zeggen dat we causaliteit
hebben gevonden. Het ontdekken van causaliteiten vereist een
begrip van de werking van het onderliggende mechanisme en het
toetsen van de hypothese met experimenten. We kunnen dus niet
zonder meer de resultaten toepassen om een organisatieverbete-
ring door te voeren. Misschien hebben we een variabele gevonden
die het resultaat is van een andere causale variabele of misschien
kunnen we de variabele helemaal niet beïnvloeden. Ik dacht hier-
bij gelijk aan het weer, maar besefte toen dat dit eigenlijk een
slecht voorbeeld is. Iemand heeft me namelijk onlangs verteld dat
hij werkte aan methodieken om de regen in ontwikkelingslanden
te beïnvloeden. Maar normaal gesproken kunnen we het aantal
verkochte ijsjes niet beïnvloeden door de zon harder aan het werk
te zetten.

We kunnen de correlaties wel gebruiken als startpunt om beter
begrip te krijgen van het causale mechanisme. Een lastigheid in
organisaties hierbij is vaak dat we geen objectieve buitenstaander
zijn, maar zelf onderdeel vormen van het te toetsen systeem. Ook
al zouden we alle causale variabelen en het exacte effect op de
outputvariabele kennen en de variabele kunnen beïnvloeden, dan
is een organisatieverandering nog steeds verre van triviaal. We
hebben namelijk altijd te maken met een onvoorspelbare factor:
de mens. Mensen zijn geen onwillige objecten die we zomaar an-
ders in kunnen zetten, zoals de afdeling Human Resources vooral
in Angelsaksische bedrijven nog weleens wil laten geloven. Men-
sen reageren op elke verandering en er komen feedback loops.
En juist dit soort twee orde-effecten begrijpen wij slecht [30].
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5 ONTWERPEN VAN ORGANISATIES

5.1 Enterprise engineering

Enterprise engineering is een vakgebied waar ik sinds 2005 bij be-
trokken ben toen ik mijn promotieonderzoek startte bij Prof. Jan
Dietz in Delft. Wij zijn, als enterprise engineers, geïnteresseerd in
het (her)ontwerpen van organisaties. Hoe gaan we dit doen met
behulp van data en slimme algoritmes in deze tijd van de datare-
volutie? Welke nieuwe mogelijkheden hebben we en waar liggen
beperkingen? Laten we eens beginnen met de vraag wat orga-
nisaties nou eigenlijk zijn. Organisaties komen niet uit de lucht
vallen; het zijn bewust door mensen ontworpen systemen die een
zeker maatschappelijk doel hebben [13]. Het bewuste karakter
van organisaties betekent dat wij ze moeten ontwerpen.

De term ‘ontwerpen’ zorgt in deze context altijd voor een wat
ongemakkelijk gevoel. Mensen associëren het met mechanisti-
sche aanpakken, zoals die van Taylors scientific management [27].
Dergelijke aanpakken gaan er vanuit dat mensen in organisaties
ingezet kunnen worden alsof het machines zijn [7]. Management
denkt na, bepaalt een werkwijze, drukt deze naar beneden de or-
ganisatie in en de mensen op de werkvloer voeren alleen uit. Via
controls kan management vervolgens sturing geven. Ziet u der-
gelijke praktijken tot goede resultaten leiden? Misschien dat deze
in het begin van de 20ste eeuw in fabriekssituaties nog tot enige
vorm van verbetering konden leiden, maar in onze hedendaagse
kennismaatschappij is het pure waanzin.

Binnen enterprise engineering wordt een bredere definitie van
ontwerp gehanteerd, namelijk: acties die bestaande situaties in
gewenste situaties veranderen [26]. Dit herontwerp is vaak nodig
om fouten die de prestaties van organisaties in de weg zitten aan
te pakken.
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5.2 Problemen zijn vaak ontwerpfouten

Deming [5] maakte onderscheid tussen twee type oorzaken van
achterblijvende prestaties:

• gemeenschappelijke oorzaken:
fouten door systematische gebeurtenissen, ofwel ontwerp-
fouten

• speciale oorzaken:
fouten veroorzaakt door incidentele, onvoorspelbare en niet-
systematische gebeurtenissen

Deming kwam in zijn analyse tot de conclusie dat maar liefst
94% van fouten in organisatorische prestaties te wijten is aan ge-
meenschappelijke oorzaken, slechts 6% betreft speciale oorzaken.
We moeten medewerkers die het proces uitvoeren niet verantwoor-
delijk houden voor ontwerpfouten. Zij werken zo goed en zo kwaad
als het gaat om de ontwerpfouten heen.

Het verzamelen van data gaat echter niet automatisch tot ver-
beteringen in de bedrijfsvoering leiden. Vanzelfsprekend zou u
zeggen, maar toch blijken mensen vaak deze verwachting te heb-
ben. Ze denken bij een IT-leverancier een big data-knop te kunnen
kopen die ruwe data converteert in organisatieverbetervoorstellen.
Nee, zo werkt het helaas niet. We moeten de vraagstelling begrij-
pen, de rol van data in het proces begrijpen, bepalen welke data
we nodig hebben, de data uit de verschillende systemen extrahe-
ren, de data converteren en integreren, methoden verzinnen om
om te gaan met datakwaliteitsproblemen, technieken kiezen voor
de analyse, parameters selecteren en ga zo maar door. Het is dus
niet een kwestie van een softwarepakket kopen waar data instopt
wordt en waar een antwoord uit komt.

Voor het ontdekken van fouten in bedrijfsprocessen met behulp
van data kunnen we gebruik maken van process mining [28]. Dit
relatief nieuwe vakgebied combineert technieken uit data science
met die uit Business Process Management (BPM). Enkele technie-
ken waar dit vakgebied gebruik van maakt zijn grafentheorie en
sequence mining. Daarnaast ligt er veel nadruk op visualisatie;
we begrijpen dingen vaak pas als we een plaatje zien. Confron-
tatie van medewerkers met de resultaten van een process mining-
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analyse leidt typisch tot twee typen reacties. De eerste is: “Ik wist
het wel! En iedereen maar zeggen dat het niet zo is”, de tweede is
“Haha, dat kan niet kloppen!” Deze ‘haha’ blijkt vervolgens on-
derdeel te vormen van de haha-aha-ah-curve van Koestler [20],
zoals weergeven in figuur 8.

Figuur 8: De haha-aha-ah-curve [20]
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Mogelijke knelpunten die we daarmee opsporen kunnen we
vervolgens proberen te verklaren met behulp van het transactie-
patroon van de enterprise ontology [6]. We proberen te begrij-
pen wat er gebeurt en waarom dat gebeurt. Eén van de centrale
ideeën achter de enterprise ontology is dat organisaties bestaan
uit mensen die actorrolen vervullen. Het vervullen van een actor-
rol betekent dat iemand een bepaalde competentie heeft, een be-
paalde verantwoordelijkheid en een bepaalde bevoegdheid. We
gaan er hierbij vanuit dat mensen conform bepaalde bedrijfsre-
gels acteren, hoewel zij hier natuurlijk vanaf kunnen en mogen
wijken indien dit volgens hun professionele mening nodig is. De
kracht van mensen is dat zij in kunnen spelen op onverwachte situ-
aties. De gemeenschappelijke oorzaken van fouten blijken vaak te
zitten in gebrekkige ingerichte communicatiestructuren, onduide-
lijke verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden onterecht niet
gelegd bij één persoon in een actorrol en het niet hebben van de
juiste informatie op het juiste moment om tot een besluit te kun-
nen komen. Janssen geeft gemeenschappelijke oorzaken aan de
hand van het transactiepatroon [18].

Naast het vinden van oplossingen voor ontwerpfouten van de
organisatie, kunnen we data science gebruiken voor innovaties.
Innovaties ontstaan vaak wanneer mensen een bestaand object
voor een heel ander doel gaan gebruiken. Met data die we toch

18



al vastlegden voor de uitvoering van het primaire proces kunnen
we mogelijk ineens hele andere dingen. We moeten onderken-
nen dat innovaties zelden vanuit een idee van topmanagement
via een strategie neerdalen op de werkvloer. Doorgaans is inno-
vatie een emergent proces van mensen die op de werkvloer pro-
blemen ondervinden en proberen deze op te lossen. Het succes
hiervan hangt in grote mate af van de ruimte die ze hiervoor krij-
gen. Hetzelfde geldt op maatschappelijk niveau: ondernemers of
wetenschappers met een goed idee moeten niet teveel in de weg
gezeten worden door een regelgevende overheid. Emergentie be-
tekent niet dat innovatie vanzelf tot stand komt. Het is hard werken
en degene met het idee moet medestanders vinden, zowel op de
werkvloer als in het management. Op die manier kan een eerste
idee omgezet worden in een organisatieherontwerp. Het heront-
werp moet uiteraard wel voldoen aan bepaalde architectuurprinci-
pes die ervoor zorgen dat het in lijn ligt met waar de organisatie als
geheel naartoe wil en dat het aansluit bij andere initiatieven in de
organisaties. Daarbinnen moeten mensen ontwerpvrijheid krijgen
en hun eigen proces naar het resultaat toe kunnen bepalen.

5.3 Organisatieveranderingen

Hoe vliegen we zo’n organisatieverandering aan om fouten op te
lossen dan wel te innoveren? We kunnen organisatieveranderin-
gen indelen in vier types op basis van de mate van overeenstem-
ming en de mate van duidelijkheid, zie figuur 9. Mate van over-
eenstemming refereert aan hoe groot de consensus onder de be-
langhebbenden is over de verandering (over wat we gaan doen).
De mate van duidelijkheid refereert aan de duidelijkheid over hoe
de verandering gaat plaatsvinden en hoe de nieuwe inrichting er-
uit ziet [14]. In data science-projecten is de mate van duidelijkheid
over het algemeen laag. Dergelijke verandertrajecten zijn per defi-
nitie explorerend van aard. Wat we moeten proberen te vermijden
is in de anarchie terecht te komen. Dit is voor een korte periode
niet zo erg om duidelijk te krijgen wat je überhaupt met data sci-
ence kan. Je kunt immers geen consensus hebben over iets wat
je niet kent. Daarna is het zaak om consensus te krijgen wat de
organisatie ermee wil.

Data science kenmerkt zich door een iteratieve manier van wer-
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Figuur 9: Classificatie van type veranderingen
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ken, waarbij ontwerp en implementatie door elkaar lopen. Nieuwe
vragen leiden tot nieuwe analyses, nieuwe analyses leiden tot nieuwe
vragen. Mensen in de organisatie gebruiken deelproducten om
hun processen te verbeteren en deze deelproducten worden ge-
leidelijk verbeterd en uitgebreid door terugkoppeling van gebrui-
kers. Het is een illusie te denken dat dit een goed planbaar geheel
is. Het eindproduct is doorgaans pas zeer laat in het proces hel-
der. We hebben te maken met een creatief ontwerpproces, waarin
we via een inquirerend proces proberen steeds meer duidelijkheid
te krijgen over het eindproduct, zie figuur 10. Natuurlijk hebben
we te maken met requirements en architectuur en hier moeten we
rekening mee houden, maar we moeten nog ontdekken hoe het
eindproduct eruit ziet.

5.4 Data of informatie?

In vrijwel elk data-analyseproject wordt onderschat hoeveel af-
stemming er nodig is over de interpretatie van data. De data sci-
entist is vaak geen expert in het domein waarin hij zich bevindt.
Het tot stand komen van begrip tussen data scientist en domeinex-
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Figuur 10: Het verloop van twee creatieve, niet-
algoritmische ontwerpprocessen
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pert gaat vaak, zoals ik eerder heb aangegeven, iteratief. De data
scientist stelt vragen over de data, krijgt antwoorden van de do-
meinexpert en maakt eerste visualisaties van de data. Deze visua-
lisaties leiden tot vervolgvragen en menigmaal wordt de domein-
expert tot verwarring gebracht over zijn eigen data. Soms komt dit
door datakwaliteitsproblemen, soms blijken zaken minder triviaal
dan aanvankelijk gedacht, meestal zien we een combinatie van
deze twee redenen.

Zelfs de term ‘data’ zelf leidt tot misverstanden. Data wordt te-
genwoordig vaak als synoniem voor informatie gebruikt, maar dit
is eigenlijk incorrect. We kunnen dit verduidelijken aan de hand
van de semiotische driehoek, weergegeven in figuur 11. Er be-
staat een onderscheid tussen een concept dat bestaat in het hoofd
van een mens, het teken (woord, symbool) dat verwijst naar het
concept en wordt gebruikt in de communicatie met andere men-
sen en het al dan niet tastbare ding waar het teken naar verwijst.
Computers houden zich alleen bezig met de opslag, verwerking en
uitwisseling van tekens. Wij geven zelf betekenis aan deze tekens
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Figuur 11: De semiotische driehoek [6]
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door ze te zien als verwijzingen naar concepten in ons hoofd.

Een hele stroom binnen de AI houdt zich bezig met het forma-
liseren van informatiemodellen (waarvoor zij de term ontologieën
gebruiken in een andere betekenis dan de enterprise engineering-
gemeenschap) met als doel er automatisch over te kunnen rede-
neren. Een begrip wordt hierbij gedefinieerd door zijn relaties met
andere begrippen en zijn eigenschappen. Als je de begrippen en
hun relaties kent, dan kun je nieuwe relaties via logische gevolg-
trekking afleiden. We lopen hier echter tegen een aantal proble-
men aan.

Ten eerste is een concept een subjectief iets, zoals we in de se-
miotische driehoek zien. We kunnen in een dergelijk informatie-
model eigenlijk alleen hetzelfde symbool, in dit geval een woord,
waarnemen. Of wij daadwerkelijk hetzelfde concept in ons hoofd
hebben is nog maar de vraag. Gelukkig hebben we in elke com-
municatie een bepaalde context, waardoor onze gedachten rede-
lijk op elkaar afgestemd zijn. In conversaties kunnen we er ook
achter komen dat iemand net iets anders bedoelt en onze eigen
gedachten vervolgens daarop afstemmen.

Deze stroom houdt weinig rekening met het onderscheid tussen
functie en constructie [6]. Constructionele begrippen voor een ob-
ject zijn aardig te definiëren op basis van relaties en eigenschap-
pen. Functionele begrippen voor een object richten zich op de
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relatie tussen gebruiker en een object. De gebruiker kent in een
bepaalde situatie een bepaalde affordance toe aan een object,
waarbij dat object in meer of mindere mate kan voldoen. Natuur-
lijk kan iedereen met de open wereld-aanname eigen begrippen
definiëren en toevoegen, maar het is hier vooral de relatie tussen
een object en een individu met een bepaald doel dat het con-
cept definieert, niet zozeer de relaties met andere objecten en alle
eigenschappen van het object (het gaat alleen om de eigenschap-
pen die relevant zijn voor het doel). Zo kan ik een stoel gebruiken
als wapen, maar zult u stoelen in een taxonomie over het alge-
meen niet onder wapens tegenkomen. Functionele begrippen zijn
dus heel erg afhankelijk van context op een bepaald moment. In
organisaties zullen we vooral te maken hebben met beoogde doe-
len van objecten, de zogenaamde functies. Door gebruik te ma-
ken van de enterprise ontology (in de betekenis zoals gehanteerd
door de enterprise engineering-gemeenschap) kunnen we objec-
ten plaatsen in context van de doelen van mensen in een bepaalde
actorrol.

Ten derde lopen we zelfs binnen het hoofd van één persoon
aan tegen conflicten over concepten. Het definiëren van begrip-
pen alleen op basis van relaties en eigenschappen in eerste orde
logica of descriptielogica doet onze menselijke manier van leren
en omgaan met begrippen tekort. Onze concepten zijn gebaseerd
op onze ervaringen die we direct dan wel indirect, zoals via boe-
ken en verhalen van anderen, hebben opgedaan. Vooral in onze
kinderjaren, maar dit gaat ons hele leven verder, proberen we be-
grip te krijgen van de wereld om ons heen. We zien als peuter
plaatjes van dingen die ‘hond’ genoemd worden, waarbij men-
sen continu ‘waf waf’ roepen. We komen dus instanties van iets
tegen die we op een gegeven moment generaliseren tot een be-
paald begrip. Als we proberen objecten in een hokje te classifi-
ceren op basis van hun eigenschappen, dan raken we niet zelden
in de problemen. Vaak is er sprake van een eigenschap of een
relatie die in meer of minder mate bepalend is. Wat zijn voor ons
bijvoorbeeld kenmerken om een tomaat te herkennen (zie figuur
12)? De kleur rood? Het kroontje? De vorm? Ook de definitie
van een biologische soort biedt hierbij geen volledige houvast. We
passen in ons hoofd onbewust een soort statistisch model toe en
kennen allerlei tussenvormen. Dingen kunnen in meerdere hok-
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jes zitten of ergens tussen hokjes in zitten. Er bestaan aanpakken
die semantiek definiëren op basis van geometrische ruimtes met
als assen zogenaamde kwaliteitsdimensies [9]. Mate van gelijk-
heid kan dan bepaald worden aan de hand van afstandsfuncties.
Deze gedachte kent overeenkomsten met aanpakken in de ma-
chine learning die recent veel successen hebben laten zien. Meer
successen dan de aanpak alleen op basis van formele logica en
logische gevolgtrekking.

Gelukkig hebben we binnen organisaties te maken met een
redelijk overzichtelijk domein, waarin informatie wordt geplaatst
in de context van relatief vaststaande activiteiten. Toch moeten we
oppassen en data niet direct gelijkstellen aan feiten. Wees u er
bewust van dat elke transformatie van de data betekent dat u data
aan het interpreteren bent en dat u keuzes aan het maken bent op
basis van uw interpretatie. Praat eens met de mensen die de data
vastleggen en gebruiken om te kijken welke keuzes zij maken en
waarom. Gegarandeerd komt u tot een andere interpretatie van
de data dan toen u de dataset voor het eerst zag.
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Figuur 12: Wat maakt een tomaat een tomaat?

De kleur rood?

Het kroontje?

De vorm?

Foto’s via:
www.flickr.com/photos/oregonstateuniversity

maxpixel.freegreatpicture.com
www.dailymail.co.uk
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6 ONDERWIJS EN ONDERZOEK

6.1 Doelen lectoren

Avans+ heeft de volgende doelen gedefinieerd voor haar lectoren:

1. het borgen van het masterniveau van de opleiding

2. het borgen van de samenhang tussen vakken

3. het uitzetten van onderzoeksthema’s voor de masterscripties

6.2 Onderwijs

Sinds het begin van deze eeuw mogen HBO-instellingen net als
universiteiten de graad van master uitreiken. Vanaf dat moment
is het een zoektocht voor zowel accreditatie-instellingen als HBO-
instellingen geweest hoe deze moet worden vormgegeven en hoe
de master op het HBO zich verhoudt tot een master aan de uni-
versiteit. De HBO-masteropleidingen, of beter geformuleerd de
professionele masters, dienen te voldoen aan dezelfde niveau- en
kwaliteitseisen als die op het WO. Het betekent nogal wat om dit
te realiseren. En wat is eigenlijk precies dit masterniveau? Een
professionele master leidt niet op tot wetenschappelijk onderzoe-
ker. Maar tot wat dan wel? In mijn ogen voert de afgestudeerde al
zijn werkzaamheden uit met een onderzoekende bril; hij heeft een
solide theoretische kennisbasis en is in staat zijn kennis en onder-
zoeksvaardigheden in te zetten om organisatieverbeteringen door
te voeren. Hij kijkt met een multidisciplinaire bril naar problemen,
zodat zijn voorgestelde oplossing niet een optimalisatie op één
vlak biedt en een suboptimalisatie voor het geheel. En bovenal:
hij weet onzin te herkennen. Zowel op literatuur als bevindingen
in de praktijk is hij kritisch.

De Master of ICT and Business Innovation (MBI) integreert in-
houdelijke vakken op het gebied van bedrijfskunde en ICT met
twee leerlijnen die verweven zijn met de hele opleiding: metho-
den en technieken en persoonlijk leiderschap. Twee onderwerpen
die komende tijd meer aandacht gaan krijgen in het onderwijs
zijn enterprise engineering en data science. Met enterprise en-
gineering gaan we studenten laten inzien dat bedrijfsprocessen
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geen opeenvolgingen zijn van activiteiten, maar een boomstruc-
tuur van transacties die mensen met elkaar aangaan. Heel veel
‘uitzonderingssituaties’ die we in bedrijfsprocessen zien, blijken ei-
genlijk normale uitingen van menselijke verantwoordelijkheden te
zijn. Het automatiseren van bedrijfsprocessen zonder met deze
situaties rekening te houden zorgt voor een strak harnas, waarin
mensen allerlei kunstgrepen moeten toepassen om toch hun nor-
male manier van werken voor elkaar te krijgen.

We gaan uit van een mensgerichte aanpak om innovatie voor
elkaar te krijgen binnen organisaties. Het werkt simpelweg zoals
eerder gezegd niet om vanuit topmanagement plannen te maken
en deze naar beneden te duwen. Innovatie ontstaat meestal op
de werkvloer en het is de taak van topmanagement om innovatie
te stimuleren en, belangrijker nog, niet in de weg te zitten.

Het tweede onderwerp is data science. Hierbij leggen we niet
de nadruk op de wiskundige achtergronden en het verbeteren van
de technieken, maar op de toepassingen in praktijksituaties. Hoe
kunnen we bedrijfsprocessen verbeteren door de inzet van zaken
als process mining, forecasting, classificatie en deep learning?
Waar lopen we tegenaan? In veel gevallen blijken mooie theo-
retische ideeën in de praktijk niet te werken. Hoe komt dat? Is
het idee in zichzelf niet geschikt of zijn er randvoorwaarden niet
ingevuld waardoor het idee niet werkt? En wat betekent de inzet
van data science voor mensen in de organisatie?

6.3 Onderzoek

Hoewel Avans+ niet kiest voor een onderzoekslectoraat waarbij
externe financiering gezocht wordt vanuit de overheid en bedrij-
ven, zal ik een bijdrage leveren aan praktijkgericht onderzoek door
drie thema’s te definiëren voor afstudeeronderzoeken van onze
masterstudenten. Deze thema’s dienen als paraplu om te zorgen
dat studenten voortbouwen op elkaars werk. Ik zal deze thema’s
uiteenzetten in de volgende paragrafen.
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6.3.1 Thema 1: Impact datarevolutie op mens

Het eerste thema is de impact van de datarevolutie op de mens
in organisaties. Zoals ik heb aangegeven heeft de datarevolutie
een grote impact op de maatschappij. We kunnen niet negeren
dat de rol van de mens verandert door deze datarevolutie. Wil dit
zeggen dat de mens buiten spel komt te staan? In mijn ogen zeker
niet! Natuurlijk, de routinematige, uitvoerende activiteiten verdwij-
nen, maar dit zorgt voor meer ruimte voor creatieve, ontwerpende
werkzaamheden. Iets waar de mens bij uitstek voor geschikt is.

Slimme algoritmes zullen een aantal functies overbodig ma-
ken; daar kunnen we niet omheen. Natuurlijk is dit een hard gelag
voor de mensen die het betreft, maar beroepen komen en gaan
nou eenmaal in een vrije markt. Als iets beter of efficiënter kan,
dan gaat dat gebeuren. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo
blijven. Wie heeft tegenwoordig nog behoefte aan een lantaarn-
opsteker, wever of stenograaf? Dit ontslaat ons natuurlijk niet van
de maatschappelijke plicht om te kijken hoe mensen een nieuwe
plek kunnen krijgen om bij te dragen aan de samenleving.

Veelal is er echter geen sprake van een beroep dat verdwijnt,
maar van veranderingen in de manier waarop het beroep uitge-
voerd wordt. Algoritmes worden niet zozeer ingezet om beslis-
singen namens mensen te nemen, maar juist om te zorgen dat
mensen op het juiste moment de juiste informatie krijgen om tot
een besluit te komen. We gaan, zoals Garri Kasparov aangaf, sa-
menwerken met de algoritmes.

In dit thema onderzoeken we hoe het werk van mensen veran-
dert door de inzet van slimme algoritmes. Veel vraagstukken waar
mensen in de rol van medewerker van een organisatie mee te ma-
ken hebben zijn rommelig en complex. De exacte vraag is niet
duidelijk gedefinieerd en gaandeweg tijdens het zoeken naar ant-
woorden wordt de vraag duidelijker. Dit is dus niet zo gemakkelijk
te automatiseren, zelfs niet met algoritmes die leren van data. De
vraag is hierin hoe ver we kunnen gaan met het automatische be-
palen van zaken op basis van data en waar de grenzen liggen.
Wat zijn de ethische en juridische consequenties van de inzet van
slimme algoritmes? Hoe grijpen we in als het misgaat? Er zijn
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situaties waarin black box-algoritmes veel betere resultaten geven
dan white box-algoritmes. Dit wordt echter vaak als een bedrei-
ging gezien door mensen. Misschien terecht, misschien niet. Hoe
kunnen mensen omgaan met deze onvoorspelbaarheid van black
box-algoritmes en hoe kunnen algoritmes omgaanmet de onvoor-
spelbaarheid van de black box-hersenen van de mens?

We onderzoeken de rol van mens en machine in organisaties
met als kapstok het concept enterprise ontology [6]. We bepa-
len hiermee of er alleen sprake is van een nieuwe implementatie
van het proces door het gebruik van slimme algoritmes of dat het
verder gaat dan dat. Welke verantwoordelijkheden lijken bij ma-
chines te komen liggen en welke nieuwe vaardigheden hebben
mensen nodig om hun werk uit te voeren? Hoe lossen mens en
machine elkaar af en hoe gaan ze met elkaar interacteren? Kun-
nen slimme algoritmes een oplossing bieden voor de information
overload waar medewerkers van organisaties tegenwoordig mee
te maken hebben? Of wordt dit alleen maar erger, omdat het
meer gebruiken van data alleen maar leidt tot het aanmaken van
meer data?

Een ander vraagstuk binnen dit thema is hoe we een omge-
ving creëren waarin innovatie door de inzet van slimme algorit-
mes mogelijk is. Het efficiëntiedenken wil in organisaties nog wel
eens ten koste gaan van de effectiviteit. Dit geldt met name voor
IT-afdelingen. Ik heb eerder het woord ITIL-iseren al genoemd.
Hierbij zijn bedrijven zo bezig hun interne IT-afdeling te optima-
liseren en IT-kosten laag te houden dat ook de opbrengsten van
IT erg laag worden. Medewerkers die zich met data bezighouden
hebben vaak alleen ruimte om reactief te opereren (specifieke vra-
gen beantwoorden) in plaats van zelf een ontdekkingsreis in de
data te beginnen. Hoe krijgen we een cultuur waarbij data niet
alleen iets is voor managers om medewerkers in de gaten te hou-
den, maar waarbij data iedereen helpt om zijn werk beter te doen.
De beste organisaties zijn plekken waar iedereen de verantwoor-
delijkheid heeft kwalitatieve en kwantitatieve data te verzamelen
en te gebruiken en elkaar te helpen met leren [23].
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6.3.2 Thema 2: Datagebaseerd herontwerp

Het tweede onderzoeksthema richt zich op het herontwerpen van
organisaties door gebruik te maken van data. Om een ontwerprol
te kunnen vervullen moeten mensen zowel hun creatieve vaar-
digheden als hun analytische vaardigheden aanspreken. Waar
organisatie-ontwerpers nu ontwerpbeslissingen vaak nemen op
basis van aannames over wat gewenst is en wat de bestaande situ-
atie is, kunnen ze door de betere beschikbaarheid van data meer
feitgebaseerd ontwerpen. Ze hoeven niet meer te gissen. Hoewel
veel slimme algoritmes alleen correlaties boven water brengen,
kunnen zij helpen symptomen te vinden die kunnen dienen als
eerste aanzet naar het ontdekken van een meer causaal verband.
Daarnaast kunnen zelflerende algoritmes onverwachte verbanden
vaststellen die de creatieve kant van mensen inspireert. Het meer
evidence-based werken in de organisatie is niet alleen een kwestie
van data verzamelen en slimme algoritmes erop loslaten. Het is
een manier van denken over wat de organisatie weet en niet weet,
wat wel werkt en wat niet werkt en wat er moet gebeuren als din-
gen mislukken [23].

We kunnen alleen op een zinnige manier gebruik maken van
data voor het herontwerp van organisaties als we werken op basis
van de volgende principes:

• blijf altijd kritisch op de data

• ga niet lopen goochelen met de data als deze niet overeen-
komt met uw verwachtingen

• besteed veel tijd aan het bestuderen van de data en ga er
niet vanuit dat jij hetzelfde bedoelt als de ander, vraag altijd
door. Dit is in de praktijk veel belangrijker dan het selecteren
van het beste algoritme.

• besef dat mensen geen willoze objecten zijn en dat zij gaan
reageren op veranderingen

• machines en softwaresystemen kunnen geen verantwoorde-
lijkheid dragen en hebben geen moreel besef, denk dus zelf
goed na over de inzet van slimme algoritmes en ongewenste
neveneffecten
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Rekening houdend met deze principes bekijken we binnen dit
thema hoe we technieken als classificatie, recommendation, pro-
cess mining en forecasting in kunnen zetten voor organisatieher-
ontwerp. We onderkennen hierbij dat data science niet alleen
het bijeenbrengen van inhoudelijke vakgebieden is, maar ook het
bijeenbrengen van verschillende communities van mensen. We
brengen onder andere mensen uit de werelden van BPM, machine
learning, architectuur en de betreffende bedrijfssector bij elkaar.

6.3.3 Thema 3: Moderne IT-architecturen

Het laatste thema is moderne IT-architecturen. Binnen dit thema
gaan we op zoek naar nieuwe architectuurprincipes en ontwerp-
patronen voor het omgaan met grote hoeveelheden data en, be-
langrijker nog, een grote diversiteit aan data. Dit behelst niet al-
leen verschillende formaten gestructureerde administratieve data,
maar ook teksten, sensordata, geografische data, beelden, video-
en geluidsfragmenten. Traditionele relationele databases zijn voor
de opslag en verwerking van grote hoeveelheden data in verschil-
lende vormen vaak niet geschikt, hoewel de stappen op dit ge-
bied ook zeker niet onderschat moeten worden. De tegenhangers
van de relationele databases hebben de naam NoSQL-databases
gekregen, waarbij de term NoSQL tegenwoordig vaak als Not
Only SQL geïnterpreteerd wordt. Er bestaat niet slechts één type
NoSQL-database; de term omvat een heel scala aan verschillende
concepten en technologieën, zoals document-, graaf-, key-value-
en kolomdatabases. Welk type het meest geschikt is, hangt af
van het doel. Over het algemeen zijn deze databases horizontaal
schaalbaar en gedistribueerd. Veel relatief goedkope machines
vervangen de traditionele dure server. Hierbij wordt vaak flexibel
opgeschaald wanneer nodig door het gebruik van de cloud.

Bovenop de opslaglaag bevindt zich een dataverwerkingslaag
die we onder andere nodig hebben voor het uitvoeren van slimme
algoritmes. Verwerking van deze grote hoeveelheid data kan snel-
ler gaan door massieve parallellisatie. Deze parallellisatie kan be-
reikt worden door de inzet van veel machines (een cluster), door
gebruik te maken van de GPU (dit is een processor met een an-
dere manier van werken dan de CPU) of door een combinatie hier-
van. Een veelgemaakte fout die mensen maken is aan te nemen
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dat parallellisatie altijd zorgt voor meer snelheid. We kunnen een
zwangerschap niet versnellen tot één maand door negen vrouwen
in te zetten [2]. Niet elk algoritme is te parallelliseren en zelfs als
dit het geval is, dan is het nog de vraag of het snelheidsvoordeel
van de parallellisatie opweegt tegen de overhead. Hoe kunnen we
met IT-architecturen inspelen op parallel waar het kan en serieel
waar nodig in een softwarelandschap dat zowel bij commerciële
partijen als in de open source community volop in beweging is?

Een ander aspect binnen dit thema is de aansluiting van de om-
geving waarin data scientists werken en de rest van de IT-omgeving.
In de praktijk zie ik vaak dat dataprojecten standalone worden uit-
gevoerd in zogenaamde data labs of garageboxen; experimentele
omgevingen buiten de reguliere IT-afdeling om. De data scientist
extraheert data uit productiesystemen, gaat ermee aan de slag en
plot de resultaten van zijn analyses in grafieken. Waarom? De
data scientist werkt niet voor niets op zo’n manier. De beheersma-
tige werkwijze en cultuur van de IT-afdeling botst met het experi-
mentele, iteratieve karakter van data science. Daarbovenop komt
nog het eerder genoemde efficiëntiedenken waardoor er vaak wei-
nig ruimte is voor ondersteuning zonder ticketnummer. Omdat de
IT-omgeving helemaal dichtgetimmerd is, wordt het voor de data
scientist onwerkbaar. Maar mensen zijn creatief en vinden altijd
wel een oplossing. Bij een dergelijke oplossing wordt echter vaak
helemaal geen rekening meer gehouden met beveiliging en pri-
vacy. We krijgen vervolgens problemen zoals we hebben gezien bij
de Belastingdienst. We moeten dus zoeken naar omgevingen die
voldoende mogelijkheid bieden om te verkennen en experimen-
ten, maar er ook voor zorgen dat zaken als beveiliging en privacy
gegarandeerd zijn.

Een laatste vraagstuk binnen dit thema is hoe we om kunnen
gaan met IoT (Internet of Things). Van oudsher zijn industriële
IT-omgevingen (bijvoorbeeld de aansturing machines in een fa-
briek en het uitlezen van sensoren van een waterleidingnetwerk)
en administratie IT-omgevingen (bijvoorbeeld ERP-systemen) sterk
van elkaar gescheiden, zowel qua systemen als van type mensen.
Hoe zorgen we voor meer integratie tussen beide domeinen met
behoud van een veilige werking van de aangestuurde apparaten?
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7 EN NU?

We hebben gezien dat slimme algoritmes meer en meer onderdeel
van onze samenleving worden. De technieken achter deze slimme
algoritmes zijn voor het grootste deel niet nieuw. De enorme op-
komst van de afgelopen jaren is gekomen door het toenemen van
de snelheid van hardware, de hoeveelheid beschikbare data en de
gratis ontwikkelplatformen en online cursussen. En is geen enkele
reden voor u om uw data te negeren of, erger nog, weg te gooien.
Hierbij uiteraard wel rekening houdend met privacy.

Data science biedt kansen om organisaties te herontwerpen,
waarbij we een brede definitie van ontwerp hanteren, namelijk:
acties die bestaande situaties in gewenste situaties veranderen [26].
De enterprise ontology biedt houvast om bedrijfsprocessen te be-
grijpen en oorzaken van fouten te achterhalen, vooral op het ge-
bied van communicatie en verantwoordelijkheden.

Ga eens experimenteren om de mogelijkheden te ontdekken.
U hoeft hiervoor niet direct met geavanceerde AI aan de slag en u
hoeft zich ook niet te schamen, omdat u slechts medium data heeft.
Data science kent veel verschillende technieken en methoden die
ook voor medium data bruikbaar zijn. Ga daarna nadenken over
hoe u uw data in kunt zetten om meer evidence-based te werken.
Zoals Aldous Huxley het formuleerde: “Feiten houden niet op te
bestaan, omdat ze genegeerd worden.”

Besef bij dit soort trajecten dat successen op het gebied van
innovatie ontstaan waar ruimte is, niet in omgevingen met strakke
planning en control. Het meer feitgebaseerd werken in de orga-
nisatie staat niet gelijk aan meer managen op procedures. Data
science-trajecten zijn slecht planbaar, omdat hoe het resultaat er-
uit ziet op voorhand vaak niet duidelijk is. Probeer dus niet vast
te houden aan de illusie van controle. Zet een aantal kaders in
de vorm van architectuurprincipes. Deze principes zijn bedoeld
om te zorgen dat het resultaat aansluit op waar de organisatie als
geheel naartoe wil en aansluit bij andere initiatieven vanuit de or-
ganisatie. Het is dus zeker niet volledige ‘vrijheid blijheid’. Dit is
echter wat anders dan het strak managen op proces om te komen
tot het resultaat. Ga pas plannen als u duidelijkheid heeft over het
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eindproduct. Voor die tijd, zoals een wijze vrouw al sprak: “Laat
het los, laat het gaan.”
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voor jullie ondersteuning vanuit Avans+. Collegadocenten en -
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DE DATAREVOLUTIE 
Ontwerpen wij of worden we onderworpen? 

Momenteel bevinden we ons in een datarevolutie. Fysieke of soft-
warematige sensoren leggen steeds meer data automatisch vast, 
systemen communiceren onderling en zel�erende algoritmes zijn 
beslissingsondersteunend of lijken zelfs volledig gemandateerd te 
zijn voor het nemen van beslissingen.

Data, wanneer geregistreerd, verdwijnt niet meer; we kennen nau-
welijks beperkingen meer in opslagcapaciteit. De golf aan data die 
over ons heen komt brengt veranderingen teweeg in de manier 
waarop we onze samenleving en organisaties inrichten, of we nu 
willen of niet. Veel beroepen waarin mensen routinematig produc-
tiewerk uitvoeren of administratieve handelingen verrichten 
zullen verdwijnen.

Wat betekent dit voor onze samenleving en voor ons als mede-
werker van organisaties? En hoe kunnen we data op een juiste 
manier inzetten? Dr. Ir. Linda Terlouw behandelt in deze lectorale 
rede hoe we om kunnen gaan met deze datarevolutie.
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