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De overheid in een veranderende digitale wereld
Digitale trends hebben een impact op overheidorganisaties

Exponentiële technologische groei
De wereld om ons heen verandert snel als gevolg van de
exponentiële groei van technologie. Ontwikkelingen en nieuwe
mogelijkheden van bijvoorbeeld mobiele technologie, 3D
printing, artificial intelligence en robotica volgen elkaar in hoog
tempo op. Deze ontwikkelingen bieden haast ongelimiteerde
kansen, maar vragen wel om een radicaal andere mindset
en benadering. Veel bedrijven profiteren van deze kansen
in de nieuwe digitale wereld, maar deze wereld wordt wel
hoofdzakelijk gedomineerd door profit-organisaties. Datadriven disruptors als Google, Uber en Airbnb maar ook
Amazon, Coolblue en Tesla vieren hoogtij, maar waar blijft de
overheid?
De digitale overheid?
In november van vorig jaar voerde Deloitte1 wereldwijd
onderzoek uit onder de directie en het management van
1200 overheidsorganisaties in 70 landen. Het antwoord is
duidelijk: 96% van deze organisaties ziet dat digitale trends
impact hebben op hun organisatie en 75% verwacht disruptie
in hun takenpakket en verantwoordelijkheden door digitale
ontwikkelingen.

38%
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burgerverwachtingen als de twee dominante oorzaken
die digitale transformatie katalyseren binnen de
overheid

40%

Vindt concurrerende prioriteiten en onvoldoende

13%

Betrekt intensief burgers en ondernemers in

34%

Denkt voldoende vaardigheden te hebben om de

82%
44%
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Vindt kostenreductie en toenemende

budget de belangrijkste barrières voor het niet kunnen
benutten van digitale trends

ontwikkeling van digitale diensten

digitale strategie succesvol uit te voeren

Ziet kansen in digitalisering
Weet de investeringen in digitalisering te verhogen ten
opzichte van het voorgaand boekjaar

De overheid in een veranderende digitale wereld
De kansen van analytics voor de overheid

De kracht van data analytics
De digitale transformatie is dus onoverkomelijk en
zorgt voor een exponentiële groei van (de kracht
van) informatiesystemen. Zo verdubbelt het aantal
componenten in computerchips iedere twee jaar
(de Wet van Moore), gaat de processorsnelheid
met rasse schreden vooruit en verbeteren de
technieken voor opslag.
Mede door al deze innovaties verbeteren ook
statistische (reken)methodes, oftewel algoritmes,
razendsnel. Het probleemoplossend vermogen van
computers neemt hierdoor exponentieel toe. Het
combineren en benutten van digitale informatie
biedt kansen voor innovatieve dienstverlening en
efficiëntere bedrijfsvoering. Wie gebruik maakt
van de voordelen van de digitale transformatie is
beter in staat beslissingen te nemen, doordat men
beschikt over real time data en manieren om hier
inzichten uit te verkrijgen.

Overheden kunnen hiervan de vruchten plukken,
doordat met de juiste analytische informatie
beter en sneller gehandeld kan worden, kosten
beter inzichtelijk gemaakt en gereduceerd kunnen
worden en direct kan worden gereageerd op
signalen van interne en externe klanten. Veel
overheden zien deze potentie, maar ervaren nog te
veel uitdagingen bij het inzetten van data analytics
in hun dagelijkse praktijk.
Deloitte heeft de juiste kennis en expertise in huis
om (lokale) overheden te helpen de juiste weg
te vinden van ‘de basis op orde’ naar ‘innovatie’.
Geavanceerde technieken en digitale tools staan
toe om complexe vraagstukken te beantwoorden
en simpel en overzichtelijk weer te geven.
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Selectie van onze oplossingen
Wij ondersteunen overheidsinstellingen met verschillende aansprekende oplossingen om antwoord te geven op actuele thema’s en maatschappelijke
vraagstukken. Deze oplossingen hebben voornamelijk betrekking op de bedrijfsvoering en de dienstverlening
Scan Inzicht Gedreven Organisatie
De ‘Scan inzicht gedreven organisatie’ brengt in
kaart wat de volwassenheid van een organisatie is
ten aanzien van het gebruik van data om inzichten
te krijgen voor het dagelijks bestuur.

Spend Analytics
De spend analytics oplossing biedt concrete
handvatten voor slimmer inkopen. Vollediger en
sneller inzicht in de inkoop van uw organisatie
maakt het mogelijk om het inkoopproces te
optimaliseren en helpt uw organisatie om
betere beslissingen te nemen gerelateerd,
ultiem resulterend in een reductie van kosten en
besparing op inkoop.

ZorgInzicht
ZorgInzicht biedt inzicht in zorgvraagstukken,
zorgontwikkelingen en trends in het zorglandschap
van een provincie, gemeente en zelfs op wijkniveau.
Het is een instrument om, in samenspraak met
alle zorgpartners, knelpunten en vragen te kunnen
signaleren en agenderen.

Werkkostenregeling Analytics
Automatiseert het proces van dataverwerking die
nodig is om te voldoen aan de eisen van de nieuwe
werkkostenregeling. Alle werknemer gerelateerde
kosten worden verzameld en gegroepeerd in
een geautomatiseerde oplossing. Dit geeft de
werkgever snel een goed overzicht op de aangifte
die moet worden gedaan voor de WKR inclusief een
uitstekende onderbouwing hiervan.
Voorspellend toezicht
Organisaties met een toezichthoudende functie
reageren veelal op het gebied van gebeurtenissen
die in het verleden hebben plaatsgevonden.
Voorspellend toezicht helpt organisaties de
omslag te maken van (achteraf) detecteren naar
het gebruik van voorspellingen, waar toezicht
dynamisch op ingezet kan worden.
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Scan Inzicht Gedreven Organisatie
Sneller, beter en efficiënter beslissingen nemen en sturen op basis van inzichten verkregen uit data

Waarom Inzicht gedreven organisaties?
De mate waarin beslissingen in organisaties gebaseerd worden op feiten is vaak
onbekend, evenals op welke gebieden de organisatie kan worden verbeterd om
hierin te ontwikkelen, strategie te formuleren of evalueren.
IGO’s kunnen sneller, beter en efficiënter beslissingen nemen op basis van inzichten
verkregen uit data. Als de verschillende analytics dimensies (zie onderstaand
schema) goed op orde zijn, dan is voorzien in alle randvoorwaarden om in elk
onderdeel van uw organisatie beslissingen te nemen op basis van inzichten uit data.
Analytics Dimensies

Analytics
Visie

Strategie

Mensen

Data

Technologie
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Wat is de oplossing van Deloitte & wat levert dit op?
Op basis van alle relevante dimensies -Strategie, Mensen, Processen, Technologie
en Data- wordt het volwassenheidsniveau, van niet-bestaand tot leidend, bepaald.
Deze niveaus worden toegekend aan in totaal 20 sub dimensies, waarbij concrete
handvatten worden gegeven om hierin te groeien. De scan levert een uniek beeld
op waar uw organisatie nu staat als IGO. Ook wordt inzichtelijk gemaakt of en
in welke mate de verschillende stakeholders binnen een organisatie dezelfde
perceptie en ambitie hebben. Tevens biedt de scan concrete handvatten
voor het verder ontwikkelen en evalueren van de strategie. Daarnaast kan de
volwassenheidsscan ook als monitor ingezet worden om de voortgang ten aanzien
van een IGO meetbaar te volgen.
Waarom is deze oplossing van Deloitte uniek?
Deze oplossing is gebaseerd op een internationaal erkende methode, de
scan IGO. Daarnaast wordt aan de hand van een beproefd rekenmodel de
volwassenheidsscore van elk dimensie berekend. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van onze expertise ten aanzien van IGO’s. Deloitte heeft al vele bedrijven en
besturen gezien en geholpen om meer inzicht gedreven te worden. Deze kennis
is gestructureerd ondergebracht in een visie op IGO’s, waar onze scan IGO een
onderdeel van is.
Meer informatie hierover is te vinden op www.deloitte.nl/ido

Toegepast bij onder andere een universiteit

Situatie
Een universiteit heeft met de hulp van Deloitte haar informatiestrategie 2020
ontworpen. Om dit te kunnen doen, was het nodig de huidige situatie in kaart
te brengen door middel van een scan inzicht gedreven organisatie. De
organisatie heeft gevraagd deze scan uit te voeren om vanuit het huidige
landschap verbeteringen te suggereren zodat zij haar strategische doelen op
het gebied van inzicht gedreven organisatie zou kunnen behalen.
Deloitte Scope & aanpak
Dit project is uitgevoerd gebruik makende van een scan Inzicht gedreven
organisatie en het achterliggende framework. Informatie is verzameld
door middel van interviews en door gebruik te maken van interne strategie
beschrijvingen om de gewenste situatie in kaart te brengen. De scan is
gefaseerd uitgevoerd, waarbij in de eerste fase verschillende interviews zijn
afgenomen om de ambities van deze organisatie met betrekking tot Inzicht
gedreven organisatie te formuleren. In de tweede fase is de volwassenheid
van de organisatie op het gebied van 5 dimensies gemeten. In de derde fase
zijn de gewenste ontwikkelingsniveaus vastgesteld welke minimaal nodig zijn in
de toekomst gegeven de strategie. In de vierde fase is een ontwikkelingsplan
ontworpen om van de huidige situatie naar de gewenste situatie in 2020 te
groeien.
Resultaten
Het voornaamste inzicht uit de scan was dat een eenduidige visie en strategie
ten aanzien van Inzicht gedreven organisatie ontbraken in de organisatie.
Tussen faculteiten en departementen was de productie van verschillende
data gestuurde rapporten niet gestandaardiseerd, waardoor er onnodig veel
handmatig samengestelde rapporten werden gemaakt met verschillende
soorten informatie.

Daarnaast was er geen ‘single point of truth’ aangezien de organisatie
onderdelen verschillende software met eigen databases gebruikten bij het
rapporteren.
Tenslotte, kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) waren niet goed gedefinieerd
om de voorgang naar de strategische doelen in de organisatie in kaart te
brengen. Het voorgestelde ontwikkelingsplan gaf richting om deze tekorten
te remediëren om de gewenste volwassenheidsniveaus te bereiken en om de
strategie te realiseren.
Er is een volwassen en gedocumenteerde strategie
Beschrijving volwassenheidsniveaus per dimensie
Niveau 5
Leidend

Er is een volwassen
en gedocumenteerde
strategie

Analytische
mogelijkheden
volledig geïntegreerd

Er is structuur voor
alle processen en
wordt begrepen

Risico’s en data
kwaliteit wordt
vertrouwd

Gecentraliseerde set
van tools bruikbaar
voor iedereen

Niveau 4
Geavanceerd

Er is een strategie
maar met weinig
leiderschap

Analytische
mogelijkheden
redelijk geïntegreerd

Er is structuur voor
allerlei processen

Risico’s en data
kwaliteit is bewezen
goed

Reportages geven
overzicht en informatie wordt centraal

Niveau 3
Bestaand

Een strategie bestaat
verspreid over
afdelingen

Gelimiteerde integratie van analytische
mogelijkheden

Er is een structuur,
maar niet begrepen
of geïntegreerd

Risico’s en data
kwaliteit is acceptabel

Reportage en
informatie systemen
zijn verspreid

Niveau 2
Ontwikkelend

Analyses op
ad hoc wijze

Data wordt verzameld, geen integratie
met afdelingen

Processen worden
ter plekke
ontwikkeld

Risico’s en data
kwaliteit is bekend,
maar voldoet niet

Reportage templates
geven beperkte
inzichten

Niveau 1
Gelimiteerd

Geen enkele
strategie

Geen analytics om te
meten, monitoren of
bij te houden

Geen structuur

Risico informatie en
data kwaliteit is niet
bekend

Tools alleen voor ad
hoc reportage met ad
hoc data

Strategie

Mensen

Processen

Data (beheer)

Technologie
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ZorgInzicht
Vergroten van kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Waarom ZorgInzicht?
Er is een grote toename van de zorgvraag en de gezondheid van inwoners
is verminderd. Daarnaast hebben provincie en gemeenten te maken met
ontgroening en vergrijzing. Hiervoor is het van belang om de ontwikkelingen,
knelpunten en trends in het lokale zorglandschap scherp in beeld te brengen
en te houden. Echter op dit moment is de informatie op gemeenteniveau
versnipperd. Een integraal overzicht ontbreekt en bestuurders lopen
hier tegenaan bij het maken van beleid. Om deze redenen heeft Deloitte
ZorgInZicht ontwikkelt.

Wat is de oplossing van Deloitte en wat levert het op?
ZorgInzicht brengt data uit interne en externe bronnen bijeen en biedt
de mogelijkheid om op een intuïtieve manier de veelheid van gegevens
te analyseren. Visualisaties helpen de hoeveelheden gegevens in kaart te
brengen. Daarnaast biedt het nieuwe inzichten op basis van geavanceerde
statistische modellen. Met behulp van deze inzichten is het o.a. mogelijk om
vroegtijdig op ontwikkelingen te reageren, te anticiperen en resultaat van
beleid te evalueren. De gebruiker kan bijvoorbeeld voorspellingen zien over
depressie, eenzaamheid en leegstand in een wijk.

Wat maakt deze oplossing uniek?
ZorgInzicht brengt kennis van beleidsmedewerkers en onderzoekers
samen met empirische gegevens en analyses in één overzicht. De slimme
combinatie van diverse data en de analyses daarop leiden tot meer, betere
en eerdere inzichten in specifieke problematiek. Patronen en (opkomende)
trends worden herkend en geanalyseerd. Hiermee heeft een gemeente een
instrument in handen om het beleidsdebat te voeden en mogelijkheid op
sturing en interventies te bieden aan gemeenten, zorgpartners en andere
belanghebbende partijen, waardoor kwaliteit en bereikbaarheid van zorg wordt
vergroot.

Segmentatie analyse
Door middel van segmentatieanalyses is het mogelijk om groepen burgers veel
verder te verfijnen, zodat gerichter interventies gepleegd kunnen worden. De
segmentatie algoritme Self Organizing Maps kan op basis van een groot aantal
kenmerken subgroepen onderscheiden. Het resultaat van deze methode is
bijzonder visueel en daardoor zeer toegankelijk voor een breed publiek. Zo
is gemakkelijk te zien hoe groot een segment is, hoe groot de verschillen zijn
tussen de segmenten en hoe segmenten zich verhouden tot allerlei andere
kenmerken die belangrijk zijn in het kader van bijvoorbeeld zelfredzaamheid.
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Segmenten

Eenzaamheid per segment

Toegepast bij een gemeente

Situatie
Naar aanleiding van de decentralisaties werken de gemeente en Deloitte
samen om robuuste en toekomstbestendige oplossingen te ontwikkelen. In
dat kader is onder andere ZorgInzicht ingezet en verder toegespitst op de
behoefte van de gemeente.
Deloitte Scope & Aanpak
Een digitale wijkkaart is ontwikkeld waar informatie over o.a. de zorgcliënten
wordt weergegeven. Deze informatie is verrijkt met aanvullende bronnen:
1. Openbare data: bijvoorbeeld afkomstig van het CBS, zoals de gemiddelde
leeftijd en het opleidingsniveau in een buurt
2. Data van de gemeente: zoals welke klanten bediend worden door de
gemeente, waar voorzieningen zich bevinden en de leegstand van panden
Door deze gegevens aan elkaar te koppelen en te visualiseren in een
dashboard krijgt de gemeente een beter beeld van de huidige situatie.

Resultaten
Een digitale wijkkaart waar de gemeente is ingedeeld in de buurten. Gebruikers
hebben de mogelijkheid om gegevens per databron en in samenhang te
bekijken en te analyseren met een selectie aan visualisaties. Zo kunnen per
buurt statistieken worden weergegeven over de cliënten die de gemeente
bedient. Ook is het mogelijk om in kaart te brengen waar bepaalde
voorzieningen zijn gevestigd of leegstand is van gebouwen. De digitale wijkkaart
toont de gegevens op een kaart, maar laat ook statistieken en grafieken zien
met informatie over de gemeente. In de huidige fase wordt de digitale wijkkaart
uitgebreid met een segmentatieanalyse en wordt een model ontwikkeld voor
het voorspellen van eenzaamheid.
Correlatie: 0,57
-1

Je kan twee kenmerken
selecteren

1

Informatie over de correlatie
tussen de twee kenmerken

De grafiek laat per buurt een
stip zien

Wanneer je met een muis
over een stip gaat laat dit de
informatie zien
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Voorspellend toezicht
Voorkomen is beter dan genezen

Waarom Voorspellend toezicht?
Een van de grootste uitdagingen voor organisaties is het beperken van de
risico’s en het voorkomen van incidenten met een grote (maatschappelijke)
impact. Door de toenemende verwachtingen vanuit de maatschappij en de
aanwezigheid van social media wordt de druk groter op toezichthoudende
instanties. Toezichthouders worden nog te vaak verrast door incidenten. Vaak
wordt na de gebeurtenis de toezichtintensiteit verhoogd. Dat is echter te
laat, ‘the damage has been done’. Het is van belang om tijdig en proactief te
reageren op wat er kan gebeuren met als doel incidenten te voorkomen, in
plaats van op te lossen.
Wat is de oplossing van Deloitte, en wat levert dit op?
Samen met domein experts wordt een voorspellingsmodel ontwikkelt. Door
het combineren van data van de organisatie met open data bronnen en
analyses hierop worden nieuwe inzichten gecreëerd. Aan de hand hiervan
wordt een voorspelmodel ontwikkeld voor het tijdig signaleren van risico’s en
identificeren van patronen en trends. Deze inzichten, “actionable intelligence”,
bieden organisaties concrete handvatten voor het inzetten van preventieve
maatregelen om incidenten te voorkomen. Naast een verhoging van kwaliteit
zorgt dit ook voor kostenreductie.
Wat maakt deze oplossing uniek?
Kennis op het gebied van statistiek, analytics en decision support,
domeinkennis op het gebied van toezicht en verschillende (academische)
partners zorgen voor een brede kennisbasis die voorspellend toezicht mogelijk
maken.
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Voorspellingen & nieuwe inzichten

Real time monitoring
Voorspellend toezicht kan uitgebreid worden door gebruik te maken van
real time datastromen. Door bijvoorbeeld tijdens een evenement of op een
uitgaansgelegenheid locatiedata van personen real time te verzamelen en
analyseren kan bepaald worden waar groepen mensen zich heen bewegen.
Hierdoor kan gericht toezicht op worden afgestemd.

Voorspellen van huisinbraken voor de Nationale Politie

Situatie
De Nationale Politie kan voorspellende modellen gebruiken om vroegtijdig
risico gebieden te signaleren en hier beleid op te ontwikkelen. Predictive
Policing is uitgevoerd om buurten te signaleren waar een verhoogde kans op
een inbraak is.
Deloitte Scope & Aanpak
De Nationale Politie heeft historische data verstrekt met alle huisinbraken sinds
2011. Er is gestart met het uitvoeren van een segmentatie analyse op basis
van 70 variabelen op alle postcodes in Nederland om in kaart te brengen bij
welke buurtprofielen de kans op inbraken het grootst is (risicogebieden). De
analyse heeft geresulteerd in een aantal segmenten met vergelijkbare buurten.
Vervolgens is gekeken in welke segmenten de meeste inbraken hebben plaats
gevonden. Op basis van deze inzichten, historische en trend data ten aanzien
van inbraken is een voorspellend model ontwikkeld.

Resultaten
Het model voorspelt voor elke buurt in Nederland het aantal inbraken voor de
komende twee weken. Het model voorspelt met een nauwkeurigheid van 97%
hoeveel inbraken er per buurt plaats zullen vinden. Het model kan ook verder
in de toekomst voorspellen, echter dan is het model minder nauwkeurig.
De inzichten zijn gevisualiseerd door gebruik te maken van kaarten. Op de
kaart wordt aangegeven in welke gebieden een verhoogde kans is op inbraken.
Het model is inclusief documentatie overgedragen aan de nationale politie,
zodat men in staat is om het model te blijven gebruiken.

Voorspellingen & nieuwe inzichten

Een selectie van Deloitte’s Data Analytics Oplossingen

11

Spend Analytics
Tot 10-20% besparen op inkoop door slimmer in te kopen

Waarom Spend Analytics?
Veel organisaties hebben verbeterdoelstellingen op het gebied van inkoop
gedefinieerd. De uitvoering van deze verbeterdoelstellingen blijkt echter vaak
niet eenvoudig. Beter inzicht in de uitgaven en inkoop van uw organisatie
maakt het mogelijk om het inkoopproces te optimaliseren en helpt uw
organisatie om betere beslissingen te nemen op het gebied van aan inkoop en
uitgaven. Ook bieden deze inzichten ondersteuning bij het verkennen van de
mogelijkheden om gezamenlijk in te kopen met buurgemeenten.
Wat is de oplossing van Deloitte & wat levert dit op?
Deloitte heeft een Spend Analytics oplossing ontwikkelt om inzicht in het
uitgavepatroon van een organisatie te verschaﬀen. Dit dashboard maakt
transparant welke afdelingen of bedrijfsonderdelen bepalend zijn voor de
omvang en samenstelling van de totale uitgaven. Ook wordt inzichtelijk
gemaakt wie de grootste toeleveranciers zijn en wat hun afzonderlijke bijdrage
aan de totale uitgaven is. Daarnaast geeft deze oplossing aan de hand van een
beproefd inkoop framework handvatten voor het realiseren van besparingen.
Wat maakt deze oplossing uniek?
Deze oplossing is kant-en-klaar beschikbaar en geeft een overzicht van de
totale uitgaven en het besparingspotentieel van uw organisatie. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van innovatieve technieken, zoals Text Mining, voor
het classificeren van ongeclassificeerd uitgaven en Process Mining, voor het
inzichtelijk maken van het proces. Hiermee wordt tevens in kaart gebracht of
gemaakte afspraken en regels (fraude en compliance) worden nageleefd.
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Voorspellingen & nieuwe inzichten
Proces Mining
Op basis van log bestanden
uit ICT systemen en
databases, worden
reconstructies gemaakt van
daadwerkelijke uitgevoerde
activiteiten. Routes worden
in kaart worden gebracht en
doorloop- en wachttijden
worden berekend.
Text Mining
De inkooporder dekking
is bij veel organisaties
niet 100%, hierdoor is
er geen volledig beeld
van de uitgaven. Middels
Text Mining wordt de
ongeclassificeerd spend
achteraf gecategoriseerd
naar de juiste
productcategorie, zodat er
een volledig beeld ontstaat
van de uitgaven ten aanzien
van de verschillende
producten en diensten.

Besparing resultaten in een G4-gemeente

Situatie
De gemeente heeft een transitie doorgemaakt van 17 diensten naar 7
clusters en een concernadministratie. Zowel het Inkoopbureau als de afdeling
Financiën zochten naar mogelijkheden om het inkoopproces te verbeteren
en besparingen te realiseren. De gemeente worstelde met de wijze waarop zij
kostenreductiemogelijkheden konden identificeren wegens een gebrek aan op
feiten gebaseerde overzichten met tijdige informatie.

Resultaten
Door de data van de gemeente in te lezen in het Spend Analytics dashboard
is voorzien in de behoefte aan fact-based inzichten in de spend data. Het
kwantificeren van het besparingspotentieel dat gerealiseerd kon worden door
slimmer in te kopen en het opleveren van een concreet implementatieplan
voor het realiseren van de besparingen heeft de gemeenten geholpen bij het
realiseren van hun verbeterdoelstellingen.

Deloitte Scope & Aanpak
Voor het realiseren van besparingen, zijn eerst de uitgaven in kaart gebracht.
In dat kader heeft de gemeente spend en contract data van een jaar (uit
Oracle) aangeleverd. Deze data is verwerkt in de Spend Analytics tool.
Vervolgens werd geanalyseerd hoe de gemeente haar financiële middelen
besteedde. Uitgangspunt bij de analyse vormde de vraag wie wat waar inkocht.
De resultaten zijn daarna gevalideerd bij de organisatie. Vervolgens zijn
verbetermaatregelen en een plan van aanpak opgesteld voor het realiseren
van de besparingen.
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Werkkostenregeling Analytics
Sorteerfabriek om te conformeren met de WKR zonder ingrijpende veranderingen in processen en systemen

Waarom WKR analytics?
In de WKR regeling zijn belangrijke aanpassingen rondom o.a.
noodzakelijkheidscriteria, jaarlijkse afrekeningen en vrijstellingen meegenomen.
Om hier als bestuurder aan te conformeren is het nodig om processen en
systemen aan te passen: wijzigingen in Enterprise resource planning (ERP)
systemen zijn noodzakelijk voor een duurzame oplossing.
Wat is de oplossing van Deloitte & wat levert dit op?
Deloitte biedt een alternatieve oplossing voor WKR om ook zonder deze
ingrijpende veranderingen in processen en systemen aan WKR te kunnen
conformeren. Bovenop de bestaande systemen wordt een “sorteerfabriek”
gebouwd die alle relevante gegevens combineert, interpreteert en classificeert.
Met behulp van text mining worden labels toegevoegd aan transacties die in
het systeem niet direct herkenbaar zijn als een bepaalde categorie voor WKR.
Daarnaast is er een dashboard dat de WKR gevolgen presenteert. Hiermee
kan het resultaat tot in detail worden geanalyseerd. Ook kunnen transacties
die niet door de sorteerfabriek een label kunnen krijgen handmatig worden
ingevuld en teruggekoppeld aan de sorteerfabriek, die hierdoor steeds slimmer
wordt.
Wat maakt deze oplossing uniek?
Deze oplossing is een totaaloplossing voor WKR. Vanuit Deloitte wordt er een
multidisciplinair team ingezet die zowel deskundig is in belastingadvies als in
Data Analytics. Met elke nieuwe dataset wordt het classificatiemodel beter. Wij
bieden een volledig veilige service voor bestandsoverdracht, server beheer
en dashboard hosting. Het hele benodigde proces van het opschonen van de
data, het classificeren van transacties, de integratie van data, visualisaties en
feedback is ook nog verregaand geautomatiseerd waardoor overheden er na
implementatie nog nauwelijks omkijken naar hebben.
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Input vanuit het dashboard wordt teruggevoerd naar de fabriek om toekomstige
sortering te verbeteren

WKR sorteer
fabriek
WKR
Dashboard

Bronnen

Bedrijfsregels
Trainingsgegevens
Woordenboek

Cliëntgegevens

Toegepast bij een gemeente

Situatie
Zoals alle gemeenten heeft deze gemeente sinds begin 2016 de verplichting
om haar werk gerelateerde kosten naar de nieuwe WKR te rapporteren.
Met haar ca. 90.000 inwoners en grote personeelsbestand was het een
onbegonnen karwei om alle transacties langs te gaan en ten behoeve van deze
rapportage te classificeren.
Training Data

ABC.. XYZ
Cliënt
Data

WKR
Labels

00101011

Deloitte Scope & Aanpak
Op basis van data uit 2013 is een text mining model getraind om de juiste
WKR labels aan de transacties te koppelen. Ook is er een dashboard
geïmplementeerd waarmee de categorisering en bijbehorende bedragen
op het hoogste niveau konden worden ingezien. Het getrainde model is
vervolgens ingezet op data uit 2014. Voor het jaar 2014 is de positie ten
opzichte van de WKR vervolgens onderzocht en geanalyseerd. Op basis van het
resultaat zijn personeelsregelingen aangepast zodat belastingkosten binnen
de WKR zijn geminimaliseerd. Het model is slimmer gemaakt zodat voor 2015
en 2016 nog minder handmatig diende te worden geclassificeerd. Daarna
is het model per kwartaal toegepast zodat gedurende het jaar kon worden
gemonitord of binnen de gestelde doelen werd gebleven. Over het gehele jaar
is vervolgens het resultaat van het dashboard gebruikt voor de aangifte.
Resultaten
Waar op de trainingsset van 2013 nog 15% van de transacties handmatig
gelabeld moest worden, was het model hierdoor in 2014 al in staat om
zoveel automatisch te labelen dat deze handmatige exercitie nog slechts in
3% van de gevallen nodig was. In 2015 is dit zelfs gereduceerd tot slechts 2%
van alle transacties. Ook voor medewerkers is er veel toegevoegde waarde:
het grootste deel van de vrije ruimte (de ruimte om werknemers onbelast
vergoedingen en verstrekkingen te doen) komt uit de payroll – dit is nu al
ongeveer 70% en dit percentage blijft groeien.

Text Mining
Model
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Specialisten
Deloitte beschikt over een team van specialisten op het gebied van data analytics en domeinkennis.
Zij hebben ruime ervaring met de politiek-bestuurlijke dynamiek van de lokale en Rijksoverheid.
Meer weten? Neem contact op met:
Pouya Zarbanoui
Senior manager

Maurice Fransen
Director

pzarbanoui@deloitte.nl
+31 6 1234 2866

mfransen@deloitte.nl
+31 6 2025 2449

Peter van Stijn
Senior consultant

Claudia ten Hoope
Consultant

pvanstijn@deloitte.nl
+31 6 1099 9434

ctenhoope@deloitte.nl
+31 6 8201 2410

Ernst Blaauw
Manager
edeblaauw@deloitte.nl
+31 6 1312 7211

www.deloitte.nl/data-analytics
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