
Coöperatie VGZ
Schalen van AI & ML 
Kun je het uitleggen?









Waarde AI aangetoond
Bedrijfsbreed toepassingen getest
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 In gebruik, (bijna) in productie
 In gebruik, niet in productie

 PoC geslaagd, niet in gebruik
 PoC niet geslaagd



Tot zover ging het goed
Kritische succesfactoren en proces

https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/crisp-dm-a-standard-methodology-to-ensure-a-good-outcome
** http://cs229.stanford.edu/materials/ML-advice.pdf

Aanpak die werkte:

• Goede business aanhaking

• Voldoende expertise op bouw

• Kwalitatief goede data

• Uitkomsten vooral als decision

support gebruikt

• Build-and-fix strategie** (ipv

carefull design)

https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/crisp-dm-a-standard-methodology-to-ensure-a-good-outcome
http://cs229.stanford.edu/materials/ML-advice.pdf


Meestal dan…

De rode lijn in de minder geslaagde projecten:

• Andere verwachtingen

• Consequenties niet (willen) aanvaarden

• Meerwaarde onvoldoende over kunnen brengen

• Geen nieuwe inzichten / geen meerwaarde tov

(traditionele) analyse / te zwaar geschut

Waardevolle informatie ‘at our fingertips’Vallen en opstaan met ML



Op naar duurzame inzet
vruchten plukken van AI/ML

Uitdagingen bij productioneel krijgen van AI / ML:

 Kennis / expertise gap business (& IT)

 Organisatie & cultuur

 Techniek

 Data

 Strategie

 Verantwoord gebruik / Ethiek

Hoe komen we naar het volgende volwassenheidsniveau?



https://www.amdocs.com/sites/default/files/filefield_paths/ai-maturity-model-whitepaper.pdf
https://www.pwc.ch/en/insights/digital/governance-is-the-foundation-of-responsible-ai.html

We are not alone
Mooie beschikbare modellen

https://www.amdocs.com/sites/default/files/filefield_paths/ai-maturity-model-whitepaper.pdf
https://www.pwc.ch/en/insights/digital/governance-is-the-foundation-of-responsible-ai.html


DisclaimerZou jij gaan maaien?

 Kennis / expertise gap business (& IT)

• Van PoC naar Productie – experimenten in 2019

• Kennissessies met de business (inspiratie & uitleg)

• Samen “optimization metrics” definiëren

 Organisatie & Cultuur

• Data scientists ook naar innovation (per 1/10/19)

Kennis met integratie & architectuur gebundeld (MDT)

• Wie ligt er wakker? Hoge eisen aan de business owner

• “Coalition of the willing” – inzet schaarse IT & Analytics

Leap 1
IT & Analytics werken samen (2019)



Image 1: https://becominghuman.ai/its-magic-i-owe-you-no-explanation-explainableai-43e798273a08
Image 2: Forrester on AI

ML Myths
& The hard work of AI/ML

1. Machines zijn nog steeds vrij dom

2. Automagisch bestaat (nog) niet

3. Een model geeft altijd een uitkomst

https://becominghuman.ai/its-magic-i-owe-you-no-explanation-explainableai-43e798273a08


Optimization metrics
Wat is eigenlijk een goede uitkomst?

MachineLearning – Intern college



DisclaimerZou jij gaan maaien?

 Techniek 

Vanuit innovation wordt aan de volgende stap gewerkt:

• Professionalisering deployment

• Platform / marktplaats voor ML modellen / software met 
API connecties naar onze operations / applicatielaag en 
naar onze diverse kanalen (standaardisatie)

 Data

• Awareness programma “Klopt ‘t?

• Raad Voor Data opgericht

Leap 2
Werk aan techniek & data: randvoorwaardelijk! 





Alles voor een beter model
Ik heb me toch een goede voorspeller gevonden!

https://www.tylervigen.com/spurious-correlations

https://www.tylervigen.com/spurious-correlations


Materialen: VGZ interne campagne, “Klopt ‘t?”



Leap 3
Responsible & valuable AI

 Strategie

• Organisatie voorbereiden op een niet weg te denken 
technologie > de volgende reorganisatie?

• Betekenis voor data(strategie), strategische 
personeelsplanning; roadmap voor kansrijke AI 

 Verantwoord gebruik / Ethiek

• Kunnen we het uitleggen? Ethisch kader

• Data Ethicist / Raad voor Data



FD, 1-3-2019
NOS , 18-6-2019



Behoeft alles een ethische toets?
Splits toepassingen voor beoordeling
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Er is nog zoveel te doen
Maar we doen het graag

Next steps:

• Solide “beheer” op zowel techniek als model know-how; 

onderbrengen in business?

• Blijven ontwikkelen op key asset DATA (oa meer koppelingen 

en beter klantbeeld; labelling van data, standaard feature sets)

• AI in de volle breedte van het bedrijf waardevol en verantwoord 

inzetten (en wat protecionisme overwinnen)

• Sourcing strategie ? En what’s with citizen data science?






