
+ Inleiding op Predictive Analytics
+Ontwikkeling Business Intelligence
+ Succesfactoren Predictive Analytics
+ Predictive Analytics verandert het werk van de 

Controller
+ Levenscyclus van Predictive Analytics
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“Predictive Analytics is een technologie die het 
toekomstige gedrag van mensen kan voorspellen op 
basis van ervaringen en data uit het verleden, met 
als doel om betere beslissingen te kunnen nemen.”
(citaat Eric Siegel)

Voorspellen wat mensen gaan doen, kopen, 
stemmen, hoe lang ze blijven werken, of ze gaan 
frauderen, etc. op basis van gegevens uit het 
(recente) verleden waaruit het gedrag van de 
mensen blijkt. 
Succesvolle voorbeelden: 
-Politie (misdaadvoorspelling)
-Obama (verkiezingen)
-Creditcardmaatschappijen (fraude-detectie)
-Reisorganisatie (besteedbaar bedrag)
-Netflix (kijkgedrag)
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Descriptive Analytics analyseert wat er 
is gebeurd. Rear-view intelligence. Dit 
is nog steeds de meest voorkomende 
vorm van analyse bij Controllers.

Diagnostic Analytics analyseert 
waarom dingen gebeurd zijn. Te weinig 
Controllers komen aan deze vraag toe.

Predictive Analytics analyseert een 
stap verder: Wat gaat er gebeuren!

Prescriptive Analytics gaat over 
beïnvloeding van toekomstscenario’s. 
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1) Heldere Doelstellingen, wat wil je 
onderzoeken. Een duidelijke businessvraag!

2) Wat ga je met de uitkomsten doen 
(haalbaarheid).

3) Vinden van de juiste Data, kennis van de 
organisatie, de juiste data analyse, tools om 
de data te kunnen verwerken.

4) Klein beginnen met een eenvoudige 
voorspellende analyse om de drempel 
makkelijk over te gaan.

5) Testen en monitoren of de gevonden 
analyse nog steeds de juiste is.
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1) Produceer een dataset waar het model 
uit kan worden gebouwd (bijvoorbeeld 
postcode en koopgedrag per klant).

2) Splits de data in trainingsdata en 
testdata.

3) Voer trainingsdata in een 
Analysemodel om via algoritmes 
correlaties te vinden. 

4) Kijk via de Testdata of de 
voorspellingen uitkomen.

5) Causaliteit draait om oorzaak en 
gevolg. 



1) Formuleer het vraagstuk
2) Begrijp de data
3) Prepareer de data (training/test), op 

basis van de analyse creëer je een of 
meerdere modellen

4) Evalueer de modellen met de testdata
5) Breng het gekozen model in productie 

en blijf monitoren of het model nog 
actueel is

6) Start opnieuw indien het model niet 
meer werkt


