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HofP Digital Impact
Wij geloven dat elke organisatie haar data zal gaan inzetten om
competitief te blijven. Wij werken samen met leiders die dit willen
realiseren. Digital Impact gaat om het slim inzetten van digitale
technologie om zowel (nieuwe) klanten (beter) te binden en te
bedienen alsook operational excellent te worden.
Om Digital Impact te bereiken faciliteren wij organisaties over drie
assen:
• Digitale transformatie

• Data-driven change

• Slimme technologie t.b.v. team performance
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De vier industriële revoluties

Adam Smith

Taylorism & Deming

Lean

Amazon

???
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Ook ons vak zal radicaal veranderen

As organizations collect more
data and build more-accurate
models, change managers
will be able to confidently
use them to prescribe
strategies to enable
organizations to meet their
goals.
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Cases
• Target supermarket
• Amazon en Netflix
• NEST
• Predictive maintanance
• WMO bij gemeentes
• Fraude detectie
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Data volwassenheid model
Om te begrijpen waar de organisatie nu staat en wat er nodig is om
optimale waarde uit data te halen, gebruiken we het HofP data
volwassenheidsmodel

No data

First data
steps

Start strategic
alignment

Data helps
business

Data
improves
business

➢Er ontbreekt een visie
op data

➢Er ontstaan losse
(digitale) initiatieven.

➢Visie op data
(alignment van
initiatieven)

➢Data / BI-team als
strategic business
partner

➢Data als competitive
edge

➢Management en
teams sturen niet op
cijfers

➢Management begint
met sturen op cijfers
(simple reporting)

➢Team en leiders in
business sturen meer
op cijfers (continu
verbeteren)

➢Leiders en teams
sturen volledig met
data

➢Business ‘denkt’ data:
hoe kunnen we met
data onze
dienst/prestaties
verbeteren?

➢Er is geen tot weinig
data beschikbaar

➢Organisatie ontbreekt
skills t.b.v. analyses en
dashboarding.

➢Data / BI acteert meer
en meer proactief

➢Gebruik van advanced
analytics (Big Data,
predictive analytics)

➢Organisatie klaar voor
prescriptive analytics
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Advanced Analytics 101

Even wat definities

Big data

Machine learning & AI

Predictive analytics

Robotics

De combinatie van verschillende
databronnen. Bijv. interne en
externe databronnen.

ML is een toepassing van AI.
Zorgt ervoor dat een algoritme
o.b.v. data zelf leert (en zo tot
regels komt, zonder dat dit
geprogrammeerd moet worden)

Uitkomst van ML dat ervoor
zorgt dat je o.b.v. data steeds
nauwkeuriger kan voorspellen
wat er gaat gebeuren.

Veelal software robots, waar ML
en automatisering ervoor zorgen
dat veel complexere
handelingen geautomatiseerd
worden. Ook wel de tweede golf
van automatisering genoemd.

Aanname: history repeats itself

Onze rol in de data revolutie
Dit algemene model wordt het meest toegepast door data scientist
om data te gebruiken in de business.
De valkuil is dat het gebruik van data om de business te verbeteren
meer en meer een veld van data scientist aan het worden is.

Onze rol in de data revolutie
De perfecte data scientist…

Impossible!
Daarom zijn wij als (interne) adviseurs in de unieke en waardevolle
positie om een team te vormen met de data specialisten.

Belangrijke eerste stap is het creatieve proces om vanuit de business na te denken hoe
data prestaties kan verbeteren

Data solutions discovery session
“Hoe kunnen we waarde uit data ontsluiten?”
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Data

Verleden

Een kijk op data

Informatie

Kennis

Wijsheid
Toekomst

Data an sich is niet zaligmakend
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De vier soorten analytics en de added value
Analytics

Human input

Descriptive

What happened?

Diagnostic
Why did it happen?
Machine learning

Data

Predictive
What will happen?

Decision

Action

Decision support
Machine learning

Prescriptive
What should we do?
Decision automation
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De vier soorten data en de added value
Analytics

Human input

Descriptive

What happened?

Diagnostic
Why did it happen?
Data

Predictive
What will happen?

Decision

Action

Decision support
Prescriptive
What should we do?
Decision automation

Descriptive – voorbeeld
Een dashboard waarop staat wat de huidige doorlooptijd is. Wat de voorraden zijn van gister en vandaag. Wat de medewerkertevredenheid
is.
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De vier soorten data en de added value
Analytics

Human input

Descriptive

What happened?

Diagnostic
Why did it happen?
Data

Predictive
What will happen?

Decision

Action

Decision support
Prescriptive
What should we do?
Decision automation

Diagnostic – voorbeeld
Een kaizen waar we terugkijken naar afgelopen maanden of jaren om te onderzoeken waarom de doorlooptijden nu zijn zoals ze zijn.
Eventueel gebruik makend van andere databronnen, zoals marketingplanning, call centre data, etc.
Een TWNW met een terugkijk van een week dat verklaart dat het op vrijdag altijd druk is.
Process mining analyse om te zien wat het feitelijk verloop van het proces is o.b.v. data van het afgelopen jaar
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De vier soorten data en de added value
Analytics

Human input

Descriptive

What happened?

Diagnostic
Why did it happen?
Data

Predictive
What will happen?

Decision

Action

Decision support
Prescriptive
What should we do?
Decision automation

Predictive – voorbeeld
Voordat je een schadedossier opent, voorspelt een algoritme of het hier om fraude gaat.
Een manager stemt de bezetting van het team af op de voorspelde drukte van komende maand.
Nog voordat een teamlid in een call centre de telefoon oppakt, weet hij/zij welke vraag de klant gaat stellen.
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De vier soorten data en de added value
Analytics

Human input

Descriptive

What happened?

Diagnostic
Why did it happen?
Data

Predictive
What will happen?

Decision

Action

Decision support
Prescriptive
What should we do?
Decision automation

Prescriptive – voorbeeld
Voordat je een schadedossier opent, voorspelt een algoritme of het hier om fraude gaat + stuurt deze gelijk door naar de fraude expert en
sluit het dossier, zodat je verder kunt met de volgende.
Een manager stemt de bezetting van het team af op de voorspelde drukte van komende maand + de manager krijgt het advies van het
algoritme om 1,5 FTE in te huren vanaf een specifieke datum bij een specifiek bureau
Nog voordat een teamlid in een call centre de telefoon oppakt, weet hij/zij welke vraag de klant gaat stellen + de klant die belt wordt direct
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naar een medewerker gestuurd die deze vraag direct en het beste kan beantwoorden.

Een voorbeeld: kamertemperatuur

Data/
gegeven

Type
analytics

Inzicht

Actie

Op een
winterdag is het
koud als ik thuis
kom: het is 15
graden

Descriptive

Het is 15
graden

Ik zet de
thermostaat op
18

Verloop van
temperatuur
obv meterstand
gedurende een
week

Diagnostic

Op een
werkdag staat
de thermostaat
altijd op 15

In de winter
zet ik de
temperatuur
standaard op
18

Historisch
verloop van
temperatuur,
binnen en
buiten, mijn
gedrag

Predictive

Op een
winterse
werkdag, om
18u moet de
temperatuur
18 graden zijn

Ik zet de
thermostaat
via een app
alvast op 18
graden

Historisch
verloop van
temperatuur,
binnen en
buiten, mijn
gedrag

Prescriptive

Op een
winterse
werkdag, om
18u is de
temperatuur
18 graden

nvt

Nu jullie
• Vorm groepjes van 3-4 personen.
• Maak kennis ☺
• Kies 2-3 van onderstaande gegevens en verken hoe we (nog) meer
waarde hieruit kunnen halen voor de organisatie. Doe aannames
waar nodig en wees creatief!
• Maak gebruik van de tabel.
Benzinemeter op autodashboard

Medewerkertevredenheidcijfers

Alle gerechten, per dag, die je hebt besloten te maken
doordeweeks

De prijzen van alle AEX aandelen van afgelopen jaren,
inclusief al het nieuws over deze aandelen uit het FD

Jouw eigen case: met welke data werk jij?

De next step?
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Data-driven organisaties doen het beter
Lower performers

Top performers

27%
Data-driven (dagelijkse)
besluitvorming
53%

20%
Data-driven strategievorming
45%

Bron: Creating clarity with Data (2012)
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Hoe neem je de vervolgstap?

No data

First data
steps

Start strategic
alignment

Data helps
business

Data
improves
business

➢Er ontbreekt een visie
op data

➢Er ontstaan losse
(digitale) initiatieven.

➢Visie op data
(alignment van
initiatieven)

➢Data / BI-team als
strategic business
partner

➢Data als competitive
edge

➢Management en
teams sturen niet op
cijfers

➢Management begint
met sturen op cijfers
(simple reporting)

➢Team en leiders in
business sturen meer
op cijfers (continu
verbeteren)

➢Leiders en teams
sturen volledig met
data

➢Business ‘denkt’ data:
hoe kunnen we met
data onze
dienst/prestaties
verbeteren?

➢Er is geen tot weinig
data beschikbaar

➢Organisatie ontbreekt
skills t.b.v. analyses en
dashboarding.

➢Data / BI acteert meer
en meer proactief

➢Gebruik van advanced
analytics (Big Data,
predictive analytics)

➢Organisatie klaar voor
prescriptive analytics
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Hoe neem je de vervolgstap?
1. Doe een data solutions discovery sessie
2. Begin altijd met een business case en werk samen met een sponsor (manager uit de business)

DevOps

Experiment,
ontwikkeling,
implementatie

Voorspellen
van fraude
o.b.v.
schadeclaim

Betrekken van
schade en
fraude teams
met DevOps

Manager
Versnellen van
DLT en
verlangen van
werk(druk)
IT

Tijd en budget
(€20k)

Ontwikkelen
van predictive
model

Implementere
n in WoW en in
huidige
systeem

Manager en
teams die
schades
verwerken

Interface in
bestaande
systeem

10% meer
fraudezaken
vinden (minder
uitkeren)

20% lagere
DLT en 10%
lagere
werkdruk

Bedankt voor jullie deelname!

Vragen? Tijdens de borrel of geef me een belletje!
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