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McKinsey:  ’Data’ heeft potentie om wereldwijd in 2030
$13.000 miljard extra economische activiteit te genereren…

… 16% meer dan vandaag

412.000 jaar!
https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy#part1

Hoeveel is $13,000 miljard?

$1 per seconde

https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy#part1
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Vraag 1 – Wat bepaalt of er sprake is van ‘Big Data’?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_data

https://nl.wikipedia.org/wiki/Big_data


Vraag 1 – Wat bepaalt of er sprake is van ‘Big Data’?

Het volume Ook andere factoren



Vraag 1 – Wat bepaalt of er sprake is van ‘Big Data’?

Ook andere factoren

Meerdere factoren mogelijk,

• Volume Meer dan op een gewone PC past.
• Snelheid Real-time
• Diversiteit Vele bronnen
• Variatie Grote veranderingen
• Kwaliteit Lage kwaliteit
• Complexiteit Hoge complexiteit

> 2 factoren  Big Data



Vraag 2 – Hoeveel data wordt er wereldwijd in 2020 
geproduceerd?

https://www.domo.com/solution/data-never-sleeps-6

https://www.domo.com/solution/data-never-sleeps-6


Vraag 2 – Hoeveel data wordt er wereldwijd in 2020 
geproduceerd?

17 MB 1.7 MB
per persoon 
per seconde



Vraag 2 – Hoeveel data wordt er wereldwijd in 2020 
geproduceerd?

1.7 MB per persoon per seconde

Dat is een foto van elke persoon op 
aarde, elke seconde, 24/7



Vraag 3 – Hoeveel uur video wordt er per minuut naar 
YouTube geüpload?

http://videonitch.com/2017/12/13/36-mind-blowing-youtube-facts-figures-statistics-2017-re-post/

http://videonitch.com/2017/12/13/36-mind-blowing-youtube-facts-figures-statistics-2017-re-post/


Vraag 3 – Hoeveel uur video wordt er per minuut naar 
YouTube geüpload?

500 uur 300 uur



18.000 mensen nodig om real-time mee te kijken!

De eerste YouTube video werd geüpload
op 23 april 2005

Vraag 3 – Hoeveel uur video wordt er per minuut naar 
YouTube geüpload?

300 uur

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw


Vraag 4 – Wat is ‘Machine Learning’?

https://www.expertsystem.com/machine-learning-definition/

https://www.expertsystem.com/machine-learning-definition/


Vraag 4 – Wat is ‘Machine Learning’?

Leren met machines Leren over machines



Vraag 4 – Wat is ‘Machine Learning’?

= Computer programma’s die kunnen leren van data

Programma’s geschreven door data scientists

ML is vorm van ‘artificial intelligence’ = intelligentie 
tentoongesteld door machines

Leren met machines



Vraag 5 – Wat is ‘Deep Learning’?

https://3bplus.nl/wat-is-deep-learning-een-introductie/
https://3bplus.nl/wat-artificial-intelligence-ai-een-introductie/

https://3bplus.nl/wat-is-deep-learning-een-introductie/
https://3bplus.nl/wat-artificial-intelligence-ai-een-introductie/


Vraag 5 – Wat is ‘Deep Learning’?

Leren zoals onze hersenen Trainen van ons reptielenbrein



Vraag 5 – Wat is ‘Deep Learning’?

Leren zoals onze hersenen

‘Deep Learning’ is een vorm van machine learning

Maakt gebruik van artificiële neurale netwerken

‘Stopbord’



Vraag 6 – Hoe vaak is ‘deep learning’ nodig 
om waarde uit data te halen?

https://www.kdnuggets.com/2015/05/data-science-inconvenient-truth.html

https://www.kdnuggets.com/2015/05/data-science-inconvenient-truth.html


Vraag 6 – Hoe vaak is ‘deep learning’ nodig om 
waarde uit data te halen?

50% 5%
van de 

gevallen



Vraag 6 – Hoe vaak is ‘deep learning’ nodig om 
waarde uit data te halen?

5%

In 95% van de gevallen zijn
• Geen complexe ‘neurale netwerken’ 
• Geen grote hoeveelheden data
nodig.

Alternatieven,
• (Niet)lineaire regressie
• Clustering





Data kan u helpen bij ontwikkeling van nieuwe 
diensten en marktbenaderingen

Leverancier/producent 
van fysieke producten

Datagedreven organisatie, die
• Wegbeheerders ontzorgt
• Verkoopkansen in markt signaleert
• Klant meeneemt in keuze voor 

inrichting, beheer en onderhoud op 
kostenefficiente en duurzame wijze



Data kan u helpen bij ontwikkeling van nieuwe 
diensten en marktbenaderingen - voorbeeld

Alle 
verkeersborden 

in kaart

Data analyse 
Toepassingen voor veiligheid, 
automotive, duurzaamheid, 

kostenefficientie

Aanpak ook mogelijk 
voor infrastructuur/ 

straatmeubilair

Data

Gezamelijke aanpak



Video: Waar gezamelijke aanpak toe in staat is!
Belangrijke rol voor ander dan leider 

https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ

https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ


• Paar observaties in data science domein
• Demo met verkeersbordendata 
• Gedachte-experimenten met andere data



Waarom niet ‘Big Data’ in mijn titel?

‘Big Data’

‘Small Data’

Het gaat om de informatie die 
we uit de data kunnen halen

Ook ‘Small Data’ kan tot 
waardevolle inzichten leiden

Met name als interne en 
externe data wordt 
gecombineerd



Data zorgt voor continue innovatiekracht

Creatieve Acties

Metingen

InnovatieData

Geinspireerd door slide van Prof. dr. Philippe Baecke, Vlerick Business School



Samenwerking tussen data scientist en
subject matter expert (SME) is cruciaal

Leidt tot resultaat dat ieder 
voor zich nooit had bereikt

Data scientist kan niets 
zonder interactie met SME

Beiden brengen eigen 
perspectief / creativiteit



Denk groot, begin klein, leer snel

Hoe mooi zou het zijn 
als we…

Wat kan ik doen met 
huidige data

Welke data moet ik vast 
gaan leggen (assets)

Onderzoek hoe interne en 
externe data daarin kan helpen



• Paar observaties in data science domein
• Demo met verkeersbordendata 
• Gedachte-experimenten met andere data



Interne data

Verkeersborden: 
locatie (xyz), type, 

schouwrichting.

Externe data

-

Waarde

Verbetering in 
compliance.

Analyse

Geobserveerde situatie 
vs. RVV 1990:

(1) aantal, (2) volgorde.
+

DEMO Verbetering in compliance in verkeersborden



Demo met verkeersbordendata



• Paar observaties in data science domein
• Demo met verkeersbordendata 
• Gedachte-experimenten met andere data
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“Data is iets voor een andere branche” 
= Verleden tijd.

Data kan u helpen bij uw sales en 
dienstverlening.

Met product(locatie)data kan al veel 
laaghangend fruit worden geoogst.

Als de branche innovaties omarmt en 
ontwikkelt, komt data sneller tot stand 

en kosten bespaard/gedeeld.
Producten kunnen elkaar versterken.

Alleen ga je sneller, maar samen komen 
we verder.

Kansen

Samenwerking
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