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Operationele databanken





Analytische databanken & Business Intelligence

Integration 
Layer

Data
Warehouse

Semantic
Layer

Presentation 
Layer

Batch & Traag



Variety
Volume



Web 2.0 en de explosie aan 
ongestructureerde data





Velocity
Variety
Volume



Internet of Things – sensor data

• Multiple devices

• Continue stroom van data

• Alles is geconnecteerd

• …



Evolutie Data platformen

Volume
Variety
Velocity

Volume
Variety

Volume
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Data
de aardolie 
van de toekomst



De GAFA economie



De grootste cinema ter 
wereld (Netflix) bezit geen 

enkel bioscoopcomplex



De grootste 
aanbieder van 
accommodatie 

(AirBnB) 
heeft geen 
vastgoed





De grootste 
taximaatschappij

(Uber) 
bezit geen taxi’s





De BATX economie



http://www.beautifulinsanity.com/small-vs-big-data/





Ruw

Context

Interpretatie
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DIKW – Data Driven Beslissingen



Ruw

Context

Interpretatie

Beslissing

DIKW – Data Driven Beslissingen



Hinssen: The network always wins
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#1 Volume

Bedrijven  staan voor enorme uitdagingen



Meer in plaats van groter

Distributed 
Storage/computing



Cloud Computing

SaaS

PaaS

IaaS



#1 Volume
#2 Variety

Bedrijven  staan voor enorme uitdagingen



http://www.datanami.com/







#1 Volume
#2 Variety
#3 Velocity

Bedrijven  staan voor enorme uitdagingen



Demystificatie van de data-economie



Demystificatie van de data-economie



Demystificatie van de data-economie



Internet of Things

Device Connectiviteit
Data 

Processing/
Opslag

Analytics
Inzichten

Aktie

(Big) DataIoT specifiek





Wat is er nieuw ?

 Nieuwe sensoren
− Kleiner
− Accurater
− Minder kracht
− goedkoper
− ...

 Ingebouwd in
− wearables
− vervoer
− Meubilair
− ...



Wat is er nieuw ?

https://www.slideshare.net/harborresearch/harbor-researchs-infographic-on-the-internet-of-things-and-smart-services

https://www.slideshare.net/harborresearch/harbor-researchs-infographic-on-the-internet-of-things-and-smart-services


Wat is er nieuw ?



Wat is er nieuw ?

Streaming Analytics
 Real time  msec
 Events



Latency

 Gegevenswaarde maximaliseren 
 sneller verwerken en 
handelen!

 Gegevens in beweging 
analyseren:
− Routine: Monitoring, Tellen, 

Alarmering, Rapportage
− Complexe besluitvorming met 

voorspellende analyses



Wat is er nieuw ?

 Artificiële Intelligentie

− Machine learning
− Natural language processing
− Computer vision
− Robotics
− …
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Een breed spectrum



Jobs? 2019

“We willen de transformatie van 
Proximus versnellen om de 
uitdagingen van de toenemende 
digitale wereld aan te kunnen en 
de toekomst van het bedrijf veilig 
te stellen.”



Jobs? 2019

"Dat is volgens Thijs nodig om 
wendbaarder te worden, zowel op 
het hoofdkantoor in België als in de 
ondersteunende diensten, en sneller 
beslissingen te kunnen nemen. 
Onder invloed van onder meer de 
almaar grotere digitalisering van de 
sector en de mogelijke komst van 
nieuwe spelers, zoals de 
technologiereuzen."



U was gewaarschuwd

“een fundamentele transformatie 
om van een traditionele 
bankinstelling te evolueren naar 
een bankplatform waarin 
geavanceerde digitalisering en 
gepersonaliseerde dienstverlening 
voor de klant centraal zouden 
staan”.



U was gewaarschuwd

Dat nieuwe technologieën een 
impact hebben op het jobaanbod, 
is duidelijk. De komst van het 
internet heeft geleid tot een pak 
nieuwe jobs. 
Maar ook andere technologieën 
sturen de arbeidsmarkt. 



Breng de juiste competenties aan boord
Nieuwe mensen (medewerkers, partners en leveranciers)
Nieuwe vaardigheden



http://www.kdnuggets.com/2015/11/different-data-science-roles-industry.html

Nieuwe mensen



Nieuwe mensen: Data Engineer

 Data Engineers bereiden de 
"big data" voor die moet
worden geanalyseerd door de 
Data Scientists

 Vaardigheden: Hadoop, 
MapReduce, ETL, Apache 
Kafka, Spark / Spark 
Streaming, Mesos (DC / OS), 
NoSQL, SQL, programmeren



Nieuwe mensen: Data Scientist

 Een data scientist kan ruwe
data omzetten in gezuiverde
inzichten

 Vaardigheden: Python, R, 
Scala, Apache Spark, Hadoop, 
machine learning, deep 
learning en statistiek.



Pieter Zwart (Coolblue) in Datanews
14-10-2016

"We hebben 40 data-analisten in huis. Die 
mensen kunnen voorspellen hoeveel 

iPhones er morgen in Antwerpen verkocht 
zullen worden, en misschien zelfs dat een 
aantal daarvan wit of zwart zullen zijn."







Maar ook bestaande werknemers zullen moeten gewoon worden om met data te werken !



Nieuwe vaardigheden: Datageletterdheid



Nieuwe vaardigheden: Datageletterdheid

… is the competence in finding, manipulating, 
managing, and interpreting data, including not 
just numbers but also text and images. 

Data literacy skills must spread far beyond their 
usual home, the IT function, and become an 
integral aspect of every business function 
and activity.

https://hbr.org/2012/09/data-is-useless-without-the-skills



Nieuwe vaardigheden: 
Computational thinking 

... is een probleemoplossend proces. CT is 
essentieel voor de ontwikkeling van 
computertoepassingen, maar het kan ook worden 
gebruikt om probleemoplossing in alle disciplines te 
ondersteunen, inclusief de menswetenschappen, 
wiskunde en wetenschap.

• Ontleding: Gegevens, processen of problemen 
opsplitsen in kleinere, beheersbare onderdelen

• Patroonherkenning: patronen, trends en 
regelmatigheden in gegevens observeren

• Abstractie: identificeren van de algemene 
principes die deze patronen genereren

• Algoritmeontwerp: ontwikkelen van stapsgewijze 
instructies voor het oplossen van deze en 
soortgelijke problemen



+ =



 Data geletterdheid
− STEM-cursussen
− Op feiten gebaseerde lessen

 Probleemoplossende manier van 
denken
− De ecologische voetafdruk van de 

school
− Hoe slim is onze gemeente?
− ...

 Iemand Inspiratie? 
hans.tubbax@telenet.be

AAN DE SLAG IN DE LES
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