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n de afgelopen maanden onderzochten de data-analisten van Deloitte
de onderlinge samenhang van openbare data. We kwamen daarmee
tot verrassende inzichten die impact maken op thema’s als openbare
orde en veiligheid, woning- en vastgoedmarkt en zorg.
De vijf analyses vonden plaats in het kader van State of the State, een
actuele data-analyse van ons land. Met deze onderzoeken willen wij het
debat over belangrijke maatschappelijke thema’s voeden met bruikbare
inzichten.
Dit boekje licht een tipje van de sluier op, geeft zicht op de belangrijkste
resultaten en beantwoordt vragen als: ‘hoeveel kost cybercriminaliteit
het MKB op jaarbasis?’ en ‘hoeveel parkeerplaatsen hebben we nog
nodig in 2040?’
Blader gerust verder, raadpleeg vooral ook deloitte.nl/sots voor de
volledige onderzoeksresultaten en ervaar de toegevoegde waarde van
data-analyse.
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De opkomst van gedeelde en zelfrijdende
auto’s kan zorgen voor minder behoefte aan
parkeerplaatsen. Dit levert een hoop ruimte op.
In 2040 passen op deze vrijgekomen vierkante
meters 45.000 nieuwbouwwoningen en
12 miljoen bomen.
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Potentie oppervlakte groen in 2040
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elektriciteit kan
worden opgewekt door
zonnepanelen
In Nederland is er 892 vierkante kilometer
aan geschikt dakoppervlak beschikbaar.
Op deze daken kunnen 270 miljoen
zonnepanelen worden geinstalleerd, die
energie kunnen opwekken gelijk aan 50% van
de totale Nederlandse energiebehoefte.
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Het totale waardeverlies door cyberrisico’s
voor het midden- en kleinbedrijf wordt
geschat op 1 miljard euro op jaarbasis. Voor
de gehele Nederlandse economie ligt dit
bedrag op 10 miljard euro of 1,3% van het
BBP. De grootste risico’s op waardeverlies
komen voort uit onderbrekingen van de
operationele continuïteit (26%) en uit verlies
van de betrouwbaarheid van communicatie- en
IT-systemen (ook 26%).

Dieper inzicht in
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v
sector is in balans met de
marktwaarde van de woning en
het inkomen van de bewoners
De landelijke data-analyse toont de omvang van
verschillende woonsituaties en roept vragen
op over de huidige benutting van de sociale
woningvoorraad. Hoe kan deze het beste worden
benut?

Weerstand
Langdurige zorg
moet omhoog

Financieel en operationeel
sectorbeeld in de zorg
In de afgelopen jaren was de financiële druk
op ziekenhuizen groot. Een data-analyse van
de jaarrekeningen in 2016 laat echter een
sector zien die door positieve resultaten steeds
weerbaarder is geworden. Dit in tegenstelling
tot de resultaten in de langdurige zorg. Diverse
instellingen hebben moeite het hoofd boven
water te houden.
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bedroeg de omzetstijging
in ziekenhuizen

91

instellingen in de langdurige
zorg hebben een negatief netto
resultaat

Van data naar bruikbare inzichten
In 9 stappen aan de slag met data analytics binnen uw organisatie.

ANALYSE

DATA IDENTIFICATIE & VERZAMELEN
Zet de onderzoeksvraag uiteen in concrete deelvragen.
Bepaal welke analyses en data nodig zijn om deze
te beantwoorden. Ga vervolgens op zoek naar de
benodigde data en de mogelijkheid om hier gebruik van
te maken.

DATA OPSCHONEN EN COMBINEREN
Zorg ervoor dat alle incorrecte data verwijderd of
vervangen wordt door goede alternatieven. Combineer
verschillende tabellen om zo de data te verrijken en later
tot diepere inzichten te kunnen komen.
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DATA VALIDATIE
Voer validaties van de opgeschoonde data uit om er
zeker van te zijn dat de analyses zullen worden gedaan
op correcte en nuttige data. Vaak worden hierbij vele
aggregaties berekend, gevisualiseerd en gecontroleerd
met reeds bestaande rapporten uit het verleden.

VARIABELE & METHODE SELECTIE
Begin met een selectie van de variabelen om erachter
te komen welke van alle verzamelde variabelen
iets waardevols bij te dragen hebben. Zet uiteen
welke analytische methodes mogelijk zijn om de
onderzoeksvraag op te lossen met de beschikbare data.

VERTALING VAN INZICHTEN NAAR
ACTIONABLE BUSINESS INSIGHTS
Er komen verschillende abstractere inzichten uit
het model. Deze zijn niet allemaal even waardevol
of uitvoerbaar voor een organisatie. Filter en zet de
inzichten daarom om naar bruikbare inzichten die
gebruikt kunnen worden door de business.

ANALYSE & ALGORITME UITVOEREN
Voer de gekozen methodes (algoritmes) uit op de data.
Dit kan uiteindelijk neerkomen op slechts 1 methode
die het beste werkt of een combinatie van verschillende
technieken die samen het resultaat nog verder verbeteren:
1 + 1 > 2.

VISUALISATIE
Creëer een (interactieve) visualisatie van de data en
inzichten. Een visualisatie maakt de inzichten intuïtiever
waardoor het begrip en de adoptie aanzienlijk verbetert.

EVALUATIE VAN DE RESULTATEN
Om te begrijpen hoe goed de algoritmes werken is een
continue feedback nodig waarbij de resultaten worden
geëvalueerd; hoeveel cases zijn goed voorspeld, wat is
de verbetering t.o.v. een al bestaand model, wat is de
potentie voor ‘actionale insights’.

PRESENTATIE VAN RESULTATEN
Presenteer de gevonden inzichten en strategische
adviezen gebaseerd op deze inzichten. Leg uit hoe het
team tot deze adviezen is gekomen en bespreek de
consequenties en mogelijke vervolgacties die hierbij
komen kijken.
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