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Metaverses – 4 oktober 2019 

Digital Awareness -
Data als basis en accelerator binnen 
digitalisering
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1. Introductie

Haiko Muller

- 45 jaar

- (mede) oprichter Metaverses

- Bestuurlijke informatiekunde

- Data (migratie) specialist

- Ruim 20 jaar ervaring in de 

financiële branche

H.muller@metaverses.eu

06-38896654

mailto:H.muller@metaverses.eu
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2. Data context in organisaties

Bron: IMF Academy
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3. (Big) Data volwassenheid 

TDWI Big Data Maturity Model
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3. (Big) Data volwassenheid  

Welke toepassingen hebben jullie al gebruikt in je organisatie?

Fraude detectie?

Acceptatie?

Analyse, marketing?

Data

Bepaling van risico 

en premie?

Voorspellende 

klant wijzigingen?

Witwas detectie?
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3. (Big) Data volwassenheid

In hoeverre zitten organisaties al in een voorspellend fase en wordt AI ingezet?

Bron: Gardner
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4. Data in de digitale verzekeraar

Bron: Oxbow partners
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4. Digitale verzekeraar: acceptatie en sluiten

Acceptatie door middel van neurale netwerken https://www.youtube.com/watch?v=x_8AKjJOhfY

- Op basis van objectherkenning

direct verzekeringen sluiten en 

risico’s exact inschatten

- Voorbeeld van product van 

Zhong An is een verzekering 

voor een scherm van mobiele 

telefoon. O.b.v. objectherkenning 

wordt geconstateerd of telefoon 

in goede staat is.

Bron Plaatje: National Academy of Sciences

https://the-digital-insurer.wistia.com/medias/30yz1gt61z

https://www.youtube.com/watch?v=x_8AKjJOhfY
https://the-digital-insurer.wistia.com/medias/30yz1gt61z


10Vertrouwelijk

4. Digitale verzekeraar: communicatie 
verzekeringnemers 

Chatbots: niet rule based, maar obv Natural Language Processing

- Met of zonder AI

- Context informatie: nemen data 

in ogenschouw waar de klant 

vandaan komt, landingspagina 

e.d.

- Halen alle basisinfo naar boven 

en kunnen dan alle detailvragen 

stellen

- Sturen dan met info door naar de 

juiste menselijke operator

Bron plaatje: Business Wire
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4. Digitale verzekeraar: claim proces

Verschillende gradaties in automatiseren van claims proces

● Fotoherkenning: klopt foto met 

verzekerd object, wat is de 

schade?

● Direct relateren aan de juiste 

verzekering

● Extra datasets betrekken

● Direct uitbetalen/ afwijzen of 

obv percentage voorleggen aan 

behandelaar

Tekst herkenning 

en automatisch 

relateren aan de 

juiste polis. 

Voorwaarden 

geautomatiseerd 

toetsen

Schade formulier 

ontvangen en 

handmatig / semi-

geautomatiseerd 

verwerken

https://www.youtube.com/watch?v=_lRQZe-o6tY

https://www.youtube.com/watch?v=_lRQZe-o6tY
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4. Digitale verzekeraar: risico’s bepalen 
en fraude detectie

- Risico bepalen op basis van meerdere 

factoren, voorbeeld Lapetus

- Afwijkingen in data detecteren: bij case 

met medische claims in VS voor 900 

miljoen aan fraude opgespoord*

- Gebruik van fuzzy logic

https://www.youtube.com/watch?v=UWrPcNqu8p0

* Bron: Gardner

https://www.youtube.com/watch?v=UWrPcNqu8p0
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5. Voldoende data is voorwaarde

Opbouw van voldoende data Om te kunnen voorspellen is eerst genoeg basis aan data nodig, 

AI is alleen toepasbaar indien je voldoende data hebt:

• Historisch, gegenereerd en real time

• Een “deep neural network” heeft minimaal 100.000 voorbeelden nodig om te werken 

(volgens Jeff Dean, google brain chief)

Voor trainen van AI is een grote betrouwbare 

dataset nodig. Zowel input als verwachte 

uitkomsten

Bepaal de databronnen, verzamel data 

gericht op je doelen (bepaal de exacte 

vragen)
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5. Voldoende data is voorwaarde

Datakwaliteit is essentieel voor toepassing AI

Bron : Gardner
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6. Doel bepaalt de aanpak voor de data

Zet juiste analyse / algoritmen en juiste omgeving in voor het te bereiken doel 

Diverse technieken en 

mogelijkheden voor analyses afhankelijk

van:

● doel

● randvoorwaarden

● beschikbare data

Bron plaatje : Data science central
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Bewaak de grenzen van het toegestane en wat je acceptabel vindt

● Vooroordelen in bestaande data kunnen worden uitvergroot

● Gegevens vanuit stappentellers / fitbit kunnen worden gebruikt om mensen te stimuleren 

gezonder te leven, maar je krijgt ook lokatiedata vanuit dergelijke devices?

● Wil je als verzekeraar / hypotheekverstrekker “discrimineren” op basis van 

gezondheidsaspecten waar mensen zelf minder invloed op hebben?

6. Doel bepaalt de aanpak voor de data
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7. Wat nu?

✓ Data is geen doel op zich

✓ Start vanuit je business ideeën

✓ Maak het mogelijk door de juiste inzet van technologie/data

✓ Zorg voor goede kwaliteit van de data die je gaat gebruiken
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Metaverses

Digital Awareness –
Data is cruciaal


