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In de onderlinge vergelijking van prestaties van onderne-

mingen blijken de beter presterende organisaties vier tot vijf 

keer zo veel te hebben besteed aan analytische toepassingen 

dan minder succesvolle bedrijven. Tot die conclusie kwam 

IT-dienstverlener Accenture in een enkele jaren geleden uit-

gevoerd onderzoek. Tegelijkertijd constateerde de dienstver-

lener in een samen met SAP en Forrester gepubliceerde  

studie dat ruim 60 procent van de belangrijkste manage-

mentbesluiten werden genomen op ‘gevoel’. Dat percentage 

zal inmiddels een stuk lager liggen, nu veel jongere mana-

gers hun plek in de bestuurskamer hebben gevonden. Met 

meer affiniteit met IT dan hun oudere collega’s zullen ze ge-

makkelijker hun weg weten te vinden naar informatie, ver-

gaard via business intelligence. 

Business intelligence

Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen, analy-

seren, presenteren en verspreiden van bedrijfsinformatie die 

van strategisch belang is. Grote hoeveelheden basisgegevens 

uit bijvoorbeeld een ERP-systeem of andere bronnen wor-

den gecondenseerd tot een bondig overzicht. Die feiten on-

dersteunen de besluitvorming. Managementvragen zoals 

‘wat is mijn omzet voor dit product in vergelijking met vorig 

jaar?’, kan ERP-software alleen doorgaans maar moeilijk be-

antwoorden. Die gegevens zijn of waren er ooit wel, maar er 

is extra software nodig om ze te verzamelen en te analyse-

ren: business intelligence. 

BI-uitgevers beloven dat de kosten van hun BI-pakketten te 

rechtvaardigen zijn met de hogere winsten die voortkomen 

uit betere besluitvorming door het gebruik ervan. Wanneer 

BI-software bijvoorbeeld gebruikt wordt voor de aggregatie en 

analyse van verkoopgegevens, laten de prestaties zich via ken-

getallen toetsen aan interne en externe marktverwachtingen. 

Aan de hand van eventuele verschillen zijn de activiteiten bij 

te sturen. Met diezelfde BI-toepassingen is achteraf via een 

nieuwe analyseronde te controleren of er verbeteringen optre-

den. Die afstemming van besluitvorming en controle is on-

misbaar voor financiële en andere managers die een cijferma-

tige fundering verkiezen boven intuïtie en gevoel.

Zo soepel als hiervoor geschetst, loopt het bestuurlijke besluit-

vormingsproces in de praktijk meestal niet. Dat komt deels 

door een onaangepast gebruik van tools onder de BI-vlag, met 

als klassiek voorbeeld Excel spreadsheets. Deze zijn weliswaar 

wijdverspreid in financiële kringen en hebben ontegenspreke-

lijk hun verdienste, maar als BI-tool zijn ze meestal niet ge-

schikt. Het door Excel aangemoedigde ‘doe-het-zelfgebruik’ 

leidt immers al snel tot meerdere versies van eenzelfde bestand 

bij verschillende gebruikers, zonder dat er een koppeling is met 

de door IT centraal verzamelde brongegevens. Wanneer IT dan 

ook nog eens, overigens met de beste bedoelingen, kleine aan-

vullingen of correcties aanbrengt, is het verband helemaal zoek. 

Het spreadsheetrapportagetraject bemoeilijkt het nemen van 

verantwoorde ondernemingsbesluiten.

Business  intel l igence

KIJK VOORUIT MET PREDICTIVE ANALYSIS
Data zijn het goud van de 21ste eeuw. Als olie moeten data de machines van de economie laten draaien. 
Maar of ze al dan niet een smerende werking hebben voor het financiële reilen en zeilen van een onderne-
ming moet deze zelf uitvinden. Feit is, zo zegt de auteur, dat managers in het algemeen, en financiële ma-
nagers in het bijzonder, hun beleid beter weten te verkopen met onderbouwde toekomstscenario’s. Predic-
tive analytics is een instrument waarmee bestuurders hun beslissingen kunnen baseren op informatie in 
plaats van op intuïtie alleen.
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Sturen via achteruitkijkspiegel

Echter, ook bij correct geïnstalleerde en gebruikte BI-systemen 

openbaart zich al snel een ander probleem, vooral bij de actua-

liteit van de gegevens. Zodra informatie uit de operationele sys-

temen is getransformeerd naar de BI-omgeving, is het bijna per 

definitie verouderd, omdat deze transformatie altijd een zekere 

vertraging met zich meebrengt. Afhankelijk van de concrete 

implementatie en de ingeplande frequentie van die transforma-

tie, kan die vertraging oplopen van enkele seconden, van minu-

ten tot dagen, weken of zelfs maanden. ‘Managers sturen door 

te kijken via de achteruitkijkspiegel’, zo luidt een bekende klacht 

in BI-kringen. Dergelijke bestuurders hebben we niet graag in 

het verkeer en dus ook niet op de bestuurdersstoel van een on-

derneming. Daar zien we liever iemand die vooruit kan kijken. 

Die persoon zal op zijn minst over actuele gegevens moeten be-

schikken. Daarnaast moet hij op indicatoren focussen waarmee 

hij een realistisch beeld over de toekomst kan schetsen. 

Predictive analytics

Aan BI wordt daarom dezer dagen een nieuwe dimensie toe-

gevoegd: predictive analytics (PA). Heel nieuw is dat concept 

overigens niet. Kredietverleners en verzekeraars (of alles 

waar het woord ‘risk’ in voorkomt) maken al tientallen jaren 

gebruik van de technieken achter PA om beslissingen te ne-

men over het toekennen van een krediet of de premie voor 

een verzekering, ook al was dat niet noodzakelijk onder de 

noemer ‘predictive’. Een voorbeeld: voor het bepalen van de 

premie van een verzekeringspolis van een auto wordt de ge-

actualiseerde kostprijs van het voertuig gecombineerd met 

een berekening van de kans op een ongeval. Die kansbereke-

ning is op zich dan weer typisch afhankelijk van factoren als 

het type van de wagen, de leeftijd en ervaring van de be-

stuurder en gelijkaardige parameters. De wiskundige aanpak 

van PA waait nu stilaan over naar andere domeinen, waar on-

dertussen ook een kritische massa aan (big) data is ontstaan, 

die toelaat om zinvolle modellen op te bouwen. 

Wat is predictive analytics?

Binnen de wereld van big-data-adepten heerst de algemene 

opvatting dat het zonder meer opslaan van al die data niet de 

omzet doet stijgen, maar alleen de kosten voor de benodigde 

IT-infrastructuur. Het integraal doorlezen en interpreteren 

van reusachtige hoeveelheden data is geen optie. Een bedrijf 

kan pas waarde aan die data ontlenen wanneer het daarop de 

juiste analyses loslaat waarmee het goud uit de informatieberg 

is te delven (data mining). Dat goud is waardevolle informatie 

waarmee een nieuwe bedrijfsactiviteit valt te plannen of een 

bestaande business is te verbeteren.

Ter verbreding van het klassieke scala aan BI-instrumenten zijn 

PA-tools gericht op het herkennen van regelmatig weerkerende 

patronen in historische en actuele data. Die patronen zijn te ver-

talen naar mathematische formules of een model. Dit kan een 

simpele lineaire extrapolatie zijn zoals [kostprijs polis] = [kost-

prijs voertuig] * [kans op ongeval] + [marge] of een set van regels 

zoals ALS [merk = BMW] DAN [kostprijs polis] = 200 euro, 

maar ook een complexer model op basis van niet-lineaire regres-

sies, neurale netwerken of andere wiskundige principes.

Dat voorspellende model laat zich projecteren op een nieuwe 

hoeveelheid data om zo de waardes van de afhankelijke varia-

belen met een zeker vertrouwen in te schatten. Deze aanpak is 

niet alleen handig bij het plannen op macroniveau, maar ook 

microniveau, want de uitkomsten van een individuele analyse 

maken direct ingrijpen soms noodzakelijk. 

Deze vorm van actieve analyse pasten we samen met onze part-

ners bijvoorbeeld toe bij klanten in de zorgsector. Een van die 

projecten ging om het in kaart brengen van de risico’s op her-

opname van patiënten. Die blijken erg hoog wanneer we ze  

relateren aan het gebruik van bepaalde combinaties van medi-

cijnen. Op het macroniveau hanteert het ziekenhuis de uitkom-

sten van deze voorspellende analyse bij het uitstippelen van een 

medicatiebeleid dat de riskante combinaties zo veel mogelijk 

uitsluit. Echter ook op microniveau, aan de ontvangstbalie van 

het ziekenhuis, zijn deze modellen bruikbaar. Wanneer tijdens 

het intakegesprek voor een opname het model op de gegevens 

van een patiënt wordt losgelaten, volgt er onmiddellijk een 

waarschuwing wanneer blijkt dat deze volgens het dossier een 

risicovolle combinatie van medicijnen gebruikt.

Praktische invoering

De grootste uitdaging bij PA-projecten ligt niet zozeer bij de 

mathematische complexiteit of de veelheid aan data op zich, 

als wel bij de praktische invoering van de systemen binnen 

een organisatie of een afdeling. 

Het spreadsheetrapportagetraject  

bemoeilijkt het nemen van  

verantwoorde ondernemingsbesluiten
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Het gemiddelde PA-pakket met de geavanceerde statistische 

en mathematische berekeningen voor het samenstellen van de 

modellen draait immers vaak in een geïsoleerde omgeving, 

meestal op grote afstand van de bedrijfskritische operationele 

systemen, zowel in technologische als organisatorische zin. 

Voor het gebruik van de analysemethodiek op macroniveau 

hoeft dat nog geen problemen op te leveren. Het resultaat van 

een bepaald toegepast model laat zich vastleggen in een rap-

port of protocol, dat vervolgens langs de vertrouwde rappor-

tagelijn zijn weg naar de managers weet te vinden. Die aanpak 

wordt soms aangeduid als prescriptive analytics. Maar wie PA 

op een afdelingsniveau wil gebruiken, moet het analysemodel 

doorgaans opnieuw implementeren in een technologie die 

compatibel is met de ter plekke toegepaste operationele, veelal 

transactiegedreven systemen. Dit is uiteraard een duur en 

foutgevoelig proces. Wanneer blijkt dat het model bijstelling 

behoeft door nieuwe marktomstandigheden of op basis van 

feedback na ingebruikname, moet het implementatieproces 

opnieuw worden opgestart. Als alternatief bieden enkele uit-

gevers van software voor het bouwen van modellen ook een 

oplossing aan voor het uitvoeren van die modellen in een pro-

ductieomgeving. Die pakketten zijn doorgaans erg duur en 

passen niet altijd binnen de standaarden voor beveiliging en 

betrouwbaarheid, ingevoerd door de IT-organisatie.

PMML

De meeste op de markt verkrijgbare tools voor PA-modelle-

ring ondersteunen de standaard predictive model markup 
language (PMML). PMML is net als HTML een standaard 

voor het eenduidig beschrijven van de lay-out en inhoud 

van een webpagina. Deze XML-gebaseerde standaard voor-

ziet in een manier om de formules en parameters achter een 

voorspellend model eenduidig te beschrijven. Dat model 

vormt dus het product van een PA-tool, met eventueel big 

data als bron. Het gebruik van de standaard vereenvoudigt 

zo het operationaliseren van voorspellende modellen, omdat 

het een duidelijke scheiding aanbrengt tussen het maken en 

het gebruiken ervan. Hierdoor kan het team dat verantwoor-

delijk is voor de bouw van de modellen, de gespecialiseerde 

software toepassen die het verkiest en hoeft de IT-organisa-

tie niet af te wijken van haar standaarden voor beveiliging of 

betrouwbaarheid. Er is immers een groeiend aantal gevestig-

de infrastructurele oplossingen voorhanden die de uitvoe-

ring van PMML in een technisch veeleisende omgeving on-

dersteunen, zonder dat er een letter code voor geschreven 

hoeft te worden. 

Conclusie

Er bestaat consensus over dat klassieke BI-projecten veel 

energie vergen en zich doorgaans impliciet beperken tot his-

torische inzichten (de achteruitkijkspiegel). Wanneer we van-

daag de stap willen zetten om ook vooruit te kijken en voor-

spellende analyses te maken op operationele data, bieden de 

technieken van predictive analytics mogelijkheden. Daarbij is 

een standaard als PMML (meer informatie over de PMML-

standaard is te vinden op www.dmg.org) een essentieel hulp-

middel om gebruikers kort op de bal te laten spelen met  

actuele inzichten, terwijl zowel modelontwikkelaars als IT-be-

heerders de tools van hun keuze kunnen blijven gebruiken.

Benjamin De Boe is productmanager bij InterSystems, wereld-
wijd leverancier van technologie voor informatiesystemen in 
de zorg.

 ~ Er bestaat een interessant en berucht voorbeeld van predictive analytics in de retail-wereld: ‘How Target Figured Out A Teen Girl Was Preg-
nant Before Her Father Did, Kashmir Hill, www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-
before-her-father-did/.

 ~ Een ander artikel over hoe FICO gebruikmaakt van PMML om een breed gebruik van PA beheersbaar te maken in retail is: ‘Application of 
PMML to Operationalize Thousands of Predictive Models for Retail door Shafi Rahman e.a., http://kdd13pmml.files.wordpress.com/2013/07/
application_of_pmml_to_operationalize_thousands_of_predictive_models_for_retail.pdf.

 ~ Een bredere kijk op analytics vinden we terug in het gerenommeerde boek van Thomas Davenport en Jeanne G. Harris Competing on Analy-
tics: The New Science of Winning. Hierin zijn voorbeelden van en achtergrondinformatie te vinden over analytics in het algemeen. De aange-
haalde thema’s slaan meestal op wat tegenwoordig als predictive analytics bestempeld wordt (het onderscheid tussen predictive, prescrip-
tive en descriptive is sowieso een beetje gekunsteld). Het boek bevat nog veel meer voorbeelden. 

 ~ Nog een voorbeeld uit een heel ander domein is de verkiezingscampagne van Obama in 2012, die ook bol stond van allerlei toepassingen 
van (predictive) analytics (zie http://edition.cnn.com/2012/11/07/tech/web/obama-campaign-tech-team).

Voorbeelden van gebruik van predictive analytics

Het integraal doorlezen en  

interpreteren van reusachtige  

hoeveelheden data is geen optie


