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P rof. dr. Neven en dr. 
Daenen hebben in hun 
onderzoek een tech

niek ontwikkeld die toelaat 
om data analyses te versnellen 
door gelijkaardige analyses te 
combineren en de berekenin
gen te verdelen over meerdere 
computers.  
 
"Big data of data science bete
kent eigenlijk dat we grote hoe
veelheden data verzamelen 
en  uitvoerig analyseren om er 
vervolgens kennis uit te halen”, 
zegt Frank Neven. “Die datas
ets kunnen zeer groot zijn. 
Vandaar de naam big data. Met 
de opgedane kennis krijgen we 
heel wat inzichten over klanten 
en kunnen we allerlei bedrijfs
processen optimaliseren.”

STERCK. Kunt u een con-
creet voorbeeld geven?

Frank Neven: “Grote bedrijven 
zijn al een tijd met big data 
bezig. Neem nu Telenet of 
Netflix. Zodra een klant een
science fiction film bekeken 
heeft, krijgt die voorstellen van 
gelijkaardige films te zien. In de 
klantendatabase wordt name
lijk netjes bijgehouden wie 
wanneer welke films bekijkt. 
Er worden profielen opgesteld 

en patronen vergeleken.  Bol.
com en Amazon doen het ook 
voortdurend. Op basis van ver
gelijkbare aankopen van ande
ren krijgt u bijvoorbeeld een 
reeks interessante accessoires 
voorgeschoteld. Een ander 
recent voorbeeld: de nieuwe 
allinone klantenkaart van 
Colruyt. Die is er niet gekomen 
om het de consument gemak
kelijker te maken, maar wel om 
betere klantenprofielen op te 
stellen en gerichtere reclame
boodschappen uit te sturen.”

STERCK. Hoe werkt 
dat dan precies?

Jonny Daenen: “Alles begint met 
het verzamelen van data. Daar 
zijn allerlei programma’s en 
sensoren voor. Heel wat bedrij
ven hebben al behoorlijk wat 
data, maar doen er simpelweg 
niks mee. In een tweede stap 
is het nodig om de verzamelde 
data samen te voegen en toe
gankelijk te maken. Vervolgens 
komt het innovatieve deel: het 
leren interpreteren van de data. 
Tenslotte moeten we de inzich
ten gebruiken om er extra 
value uit te halen. Uiteraard 
verschilt het analyseren, begrij
pen en gebruiken van data per 
sector. Een data scientist die 

weet wat de technologie kan 
is daarom zeker nodig. Data 
 science technologie kan je 
vergelijken met een rekenma
chine. We moeten eerst leren 
 rekenen voor we een reken
machine kunnen gebruiken.”

STERCK. Is big data vandaag 
al geschikt voor kmo’s? 

Frank Neven: “Ik denk dat het 
nog niet zo vaak toegepast 
wordt, maar het kan in theorie 
perfect. Neem nu een autover
huurbedrijf. Dat kan aan de 
hand van big data beter inspe
len op de vraag van klanten. 
Door allerlei parameters bij te 
houden  zoals verhuurcijfers 
tijdens vakantieperiodes, het 
weerbericht, het aantal aanvra
gen enzovoort  kan het patro
nen herkennen en inzichten 
verkrijgen. In de horeca zou 
een werkgever beter kunnen 
voorspellen wanneer hij per
soneel nodig heeft en welke 
voorraden hij moet inslaan. En 
een dienstverlener kan dankzij 
big data onmiddellijk achter
halen welk tijdstip het best is 
om een nieuwsbrief te verstu
ren of een promotiecampagne 
op poten te zetten. Vroeger was 
dat allemaal nattevingerwerk.”

STERCK. Hoeveel kost het 
om met big data te starten?

Jonny Daenen: “De kennis 
druppelt langzaam maar zeker 
door van de academische 
sector naar de bedrijven. Er 
zijn vandaag al heel wat open 
sourceplatformen waardoor 
de kostprijs voor de software 
een meevaller is. Uiteraard is 
er ook nog een infrastructuur 
nodig en een data scientist. De 
hardware is afhankelijk van de 
hoeveelheid data die verwerkt 
moet worden. U kunt investe
ren in rekenkracht of gebruik
maken van cloudtoepassingen. 
 
En een data scientist? Die hoeft 
u niet voltijds aan te werven 
maar kunt u eenvoudig inhu
ren. Hij of zij kan u vervolgens 
aanleren hoe u de data via het 
dashboard moet interprete
ren. Enige kennis van statis
tiek is wel een vereiste om de 
juiste conclusies te kunnen 
trekken. Er bestaat trouwens 
geen  standaardalgoritme. Wie 
met big data start, moet alles 
blijven opvolgen. Voor de hele 
kleine bedrijven zal big data in 
de toekomst via andere pak
ketten binnensluipen. Bijvoor
beeld als een extra optie in een 
boekhoudprogramma.” �������

Big data is hot. Grote bedrijven 

halen flink wat extra business uit 

de inzichten die ze krijgen door 

gigantische hoeveelheden data 

te analyseren. Kunnen we dat 

verdienmodel ook kopiëren naar kmo’s? 

Is big data vandaag al relevant in kleine 

en middelgrote ondernemingen? Frank 

Neven, professor Informatica aan 

UHasselt geeft tekst en uitleg. Jonny 

Daenen, doctor in de Informatica en 

data scientist bij Selligent, valt zijn 

voormalige doctoraatspromotor bij.
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SAMENWERKING MET UHASSELT?

Hebt u interesse in samenwerking met de 
UHasselt in het domein van big data?

UHasselt zet  zowel in haar onderwijs als onderzoek 
in op kennisopbouw in het domein van big data in 
het kader van o.a.  ICT,  gebruik van big data, (statisti
sche) dataverwerking, economische analyse, onder
zoekintegriteit, security, cloud computing,…

Stel uw vraag   aan  Mieke Haesen, business developer 
van het Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM) . 
email: mieke.haesen@uhasselt.be

Meer info:

www.uhasselt.be/edm 
www.uhasselt.be/techtransfer 

 JONNY DAENEN
Selligent  @jonnydaenen

FRANK NEVEN
UHasselt  @fneven

Bent u  
al bezig  
met  
big data?
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