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Zilveren Kruis

2.500
medewerkers 4 mln

verzekerden 3 lokaties
Leusden, Leiden en Zwolle

10,2 mrd
Zorgkosten BV

80+
bronsystemen

Norbert Hoogers
Voorzitter

Raad en Daad 
slogan 4 merken

Zilveren Kruis, Avero,
Interpolis, OZF

180 mln
declaraties

Vóór 2020 kan iedereen vertrouwen op de beste zorg  
doelstelling

10
zorgkantoren
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Tooling & Analyse

Inzicht & Impact

Data (kwaliteit)

Team Datawarehouse en beheer
Zorgt ervoor dat de data ingelezen, beheerd, gecontroleerd 
en ontsloten wordt en begeleiden en leiden collegae op naar 
een data gedreven werkwijze.

Team BI & analyse 
Ontwikkelt BI-producten tbv management en stuurinformatie, 
voert analyses / datamining uit en verzorgt de wettelijke 
aanleveringen aan toezichthouders.

Team Research Consultancy
Voert analyses uit en vertaalt deze naar adviezen voor intern 
management. Werkt hiervoor nauw samen met het veld en 
universiteiten met de juiste methode en technieken 

Kenniscentrum werkt in drie verschillende teams om data te transformeren naar 
betekenisvolle inzichten
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Data gedreven organisatie: klantinfo eigen regie op zorg

App de 
Vakantiedokter
voor medisch
advies op reis

 



Wordfeud

Memorado

Neurocampus

Inzetten spiegelinformatie, 
dashboards en data om 
mensen te helpen behandeling
en behandelaar te kiezen

Zoek in Healthy 
App Store naar
best scorende
apps door 
klanten

Overzicht Mondzorg

 Overzicht declaraties
 Uitgevoerde behandeling
 Kwaliteitsinformatie Tandarts

Persoonlijk Zorgrapport

 Op maat gemaakt
 Incl. patiënten ervaring
 Incl. uitkomstindicatoren
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We geven andere afdelingen de mogelijkheden en vaardigheden om zelf met data 
aan de slag te gaan

Met behulp van cursussen 
leren medewerkers hoe ze 

bepaalde data-tooling kunnen 
gebruiken. 

Trainingen helpen medewerkers om de 
basiskennis van statistiek op te 

frissen

We verbeteren de analysevaardigheden van medewerkers door trainingen en cursussen te organiseren 

Conclusie

Sub-conclusies

Onderbouwing / data

Trainingen piramidaal denken
helpen medewerkers om de 

resultaten van analyses 
gestructureerd en in 

conclusies te presenteren
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“Hoe SAS certificering ons helpt bij het 

verhogen van de data-volwassenheid”

Een nieuwe methodiek
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Resultaten

Directie
“Met deze oplossing hebben we in 2018 geen data kwaliteitsproblemen meer”
“Met deze Wikipedia-aanpak hebben we een oplossing in handen om  met een enorme snelheid in een 
complexe structuur als Achmea de stap te zetten naar echte digitale verzekeraar”

Analist
“Drie jaar hebben we gevraagd om hulp – zonder resultaat. Nu hebben we het in 4 weken volledig zelf 
geautomatiseerd. Het scheelt 40 uur per week!” 
“Ik durfde nooit voor een groep te staan, en nu heb ik in mijn eentje 4 uur examentraining gegeven.”

Beheerder

“De changes die naar productie worden gebracht zijn extreem veel beter van kwaliteit”
“Een jaar geleden was het 80% puin ruimen en maar 20% vernieuwen. Nu is het meer dan 80% vernieuwen!” 
“Met de SAS certificering kom ik ergens anders makkelijk weer aan bak.”
“Wat anderen eerder in 2000 uur niet lukte, lukt nu wel in 200 uur”
“Ik vind mijn werk voor het eerst sinds jaren weer leuk ”

Hoofd
Architect

“Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak de juiste is voor deze complexe omgeving.”
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Data-volwassenheid in 5 fasen

Fase 4 Integrale voorspelling van consumentengedrag en marktontwikkelingen (simulatie systeem).

Fase 3 Synergie IT en Business.

Fase 2
Veel data… maar verzamelen van data  kost meer tijd dan het feitelijke analyseren.
• IT: “Maximaliseer beheersing (alles moet goed zijn!)”. 
• Business : “Maximaliseer dienstbaarheid aan klant, zorgverlener en overheid.”

Fase 1 Administratief gebruik van data. Weinig inzicht in data en klanten.

Fase 5 Bedrijfsvoering is gebaseerd op analytische modellen.



Beheersing vs. flexibiliteit 

≠
Raad en Daad
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“Betrouwbaarheid bovenaan! Maar …. klanten, zorgverleners en toezichthouders 
wachten niet!”

Sterke procesmatige beheersing 
van belangrijke datastromen. 
Zeer bureaucratisch
handtekeningen verzamelen.
Elke handtekening is nodig!

Klanten, zorgverleners en 
toezichthouder wachten niet! 
Inflexibiliteit van de informatie 
systemen wordt door Business 
gecompenseerd. 
Veel losstaande oplossingen 
zonder overzicht.

Business en IT versterken elkaar ipv
dat “Verantwoordelijkheden worden 
overdragen.”

1 2 3

?
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DWH

Bron1

Bron2

Bron3

• Aantoonbaar juist en volledig
• 1-waarheid
• Historie

• Rapportages
• Analyses
• Adviezen
• Verantwoording
• Data

Ons ideaal: een mooie stabiele situatie

Een betrouwbaar systeem… Veelzijdige toepassingen…

• Rapportages
• Data

De kleine lettertjes:
• Informatiesystemen werken naar behoren
• informatiebehoefte is voorspelbaar
• In de informatiebehoefte kan tijdig worden voorzien

• Rapportages
• Analyses
• Adviezen
• Verantwoording
• Data



Onze werkelijkheid: veel verandering & compensatiegedrag

Centraal
DWH

Bron

Bron
• Rapportages
• Adviezen
• Data

• Rapportages
• Adviezen
• Data

• Rapportages
• Adviezen
• Data

Bron
Dump

Dump

DWH

DWH

Rapportages 
sluiten niet 
aan!

Veel handmatige controles

Bron

Hoe kan ik bronnen 
integreren die niet 
aansluiten?
Ik snap de materie 
maar half…

Ik ben al blij 
als mijn 
systeem goed 
draait!

Dat heb ik tenminste 
nog weten te regelen!

Geen goed 
beeld van de 
DQ van mijn 
systeem 

Ik ook

Oracle

Unisys

“Tussen welke 
ziekenhuizen in de grote 
steden is de grootste 
praktijkvariatie?"
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Handmatige controles in een complex landschap

Data stroom
Tabel/ Structuur

• Meer dan 80 bronnen! (Sommige 500+ tabellen)

• Verstoringen door complexiteit.

• Arbeidsintensief dus onvolledig.

• Overzicht ontbreekt

• Weinig samenwerking omdat systemen, tooling en 
vaardigheden sterk verschillen

• Systeem controles handmatig nagebootst
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Géén synergie in de O-T-A-P straat

• Geen totaaloverzicht controles op O-T-A-P

• Op O-T-A -P worden integriteitscontroles onafhankelijk van 
elkaar opgesteld.

• Geen hergebruik van controles

• Geen synergie van kennis van analisten, ontwikkelaars, testers 
en beheerders.

P

A

T

O handmatig

handmatig

handmatig

handmatig
Productie

Acceptatie

Test

Ontwikkel
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Onze uitdagingen

Cont
role 
1

Cont
role 
2

Cont
role 
3

Cont
role 
4

Cont
role 
5

Toegankelijkheid van 
data

Data volwassenheid van 
analisten, beheerders, 

management

Effectief en efficiënt 
gebruik van controles

Onterecht 
geweigerd! Waar 

begin ik?
Is de data juist 
en volledig?

Hoe lang is dit 
al goed/fout

Slechte 
tooling

Onvoldoende
Vaardigheden

Waar is de 
data? 

Slechte 
performance

Hoe maak ik 
mijn eigen 

DWH?

Hoort niet bij 
mijn functie!

Wat heb ik 
eraan?

Welke 
data?

Kan ik 
(bron)systemen 

vergelijken? 

Kan ik controles 
van anderen 
gebruiken? 

Is het een 
gezamenlijk 
probleem?

Wie kan mij 
helpen?

Ze kunnen ook 
echt helemaal 

niets! 

Kost mij alleen 
maar tijd?

Samenwerken



Hoe doorbreken we de status quo van de 

communicerende vaten?

Oplossingsrichting:

samen data-controles automatiseren & delen
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Samen data-controles automatiseren & delen

Maak data toegankelijk!

Breng de skillsets op een inspirerend niveau

Stel een goed controleraamwerk beschikbaar en gebruik dezelfde 
tooling zodat hergebruik van controles makkelijk wordt.
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Cont
role 
1

Cont
role 
2

Cont
role 
3

Cont
role 
4

Cont
role 
5

Creëer onderlinge operationele afhankelijkheid!
Gezamenlijke verantwoordelijkheid ipv ‘overdracht’.

4



KSCR

Kenniscentrum SAS Controle Raamwerk
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• Gestart als tool om FAT-controles te kunnen 

toepassen als functionele controles op P.

• Controles gedefinieerd in een xls-document

• Controleresultaten worden gearchiveerd.

• Controleresultaten zijn beschikbaar met QV 

Qlikview dashboard.

• Beheerders en analisten werken gezamenlijk

aan doorontwikkeling van KSCR

KSCR – Kenniscentrum SAS Controle Raamwerk

DWH 
P

ODS
P

DWH 
A

ODS
A



C’ C’’’’’

C’’’ 

C C’’’’

KSCR - zelfreinigend vermogen door OTAP synergie

P

A

T

O

KSCR

KSCR

KSCR

KSCR C’’ 

• Alle data-gebaseerde-controles
worden opgenomen in KSCR

• Controles gaan met één klik door O-
T-A-P

• Elke release verbetert de kwaliteit.

• Controles worden door-ontwikkeld 
met ieders expertise: analist, 
ontwikkelaar, tester en beheerder.

• Logging is compleet: Evidence op P 
en testverslag op A en T

Productie

Acceptatie

Test

Ontwikkel
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KSCR – Opstapeling van controles en kennis

“I.p.v. wekelijks 10 dezelfde handmatige controles,
Wekelijks 10 nieuwe automatische controles”

Kenniscentrum|



Bron
8

DWH
1

DWH
3

Centr
aal

DWH

DWH
2

Bron
7Bron

6

Bron
5

Bron
4

Bron
3

Bron
2 Bron

1

• Inzicht in datakwaliteit.

• Inzicht in aansluiting tussen systemen. 

• Alle database gebaseerde systemen kunnen worden 
aangesloten 

• Complexe oplossingen makkelijker te realiseren, 
maar noodzaak voor centralisering vervalt
grotendeels

KSCR - inzicht in data en datastromen
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Certificering



Kenniscentrum|

SAS certificering

Beheerders Mark 
en René leiden 
IKAZ en SAP 

beheerders op

Data-analisten 
Annet en Magnus 
automatiseren in 
hoog tempo bij 
ZorgInkoop en 
begeleiden ook 

collega’s

Stefan heeft KSCR in SAS 
en Qlikview gebouwd

• Sinds 18 december zijn 65 SAS 
certificeringen gehaald.

• Gecertificeerden trainen de volgende 
groep.

• Meer dan 200 personen in het 
opleidingsprogramma

• Hoog slagingspercentage.

• Kosten certificeringstrajecten
• Base €500 pp
• Advanced €250 pp

• Certificering een erkende ondergrens.
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In de schoolbanken

Dr. Rob geeft 
lessen statistiek: 
SAS Statistical 

Business Analyst 

Drs. Ignace & Drs. Anne 
verzorgen avondschool 

SAS Advanced
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• SAS Base
• QV Scripting

• SAS Advanced
• QV Advanced 

Scripting

• Train de trainer

• SAS Statistical 
Business Analist

• Machine Learning
• SAS Predictive

Modelling

• Train de trainer

• Data Visualisatie
• QV Visualisatie

• Piramidaal Denken 
& Structureren

• QV Advanced 
Visualisatie

• Train de trainer

Coderen Analyse Presentatie

Beginner

Gevorderd

Trainer

Data scientist opleidingsprogramma



Verbinding
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Verbinden – operationele afhankelijkheid over afdelingen en divisies heen!



Lessons learned
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Genereer momentum

Groei
Briljanten

Focus je op de groei-briljanten in je directe omgeving. 
Als je de groei-briljanten mee hebt, volgt de rest al snel.

Sponsors Succesverhalen trekken sponsors aan. Die heb je altijd nodig!

Succes 
verhalen Verzamel successen en vertel ze door.

Neem de 
ander mee Als de ander niet kan volgen, dan moet jíj het anders aanpakken 

Voorbeeld Wees een voorbeeld en begin bij jezelf (certificeren, ondersteunen, verbinden,…)
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Bedankt voor je tijd 


