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1 Objectieven en werkingskader 

1.1 Achtergrond en doelstellingen 

Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject van ‘Quickscan Organisaties’, presenteert de 

synthese van de resultaten en schetst de vervolgstappen. De doelstelling van dit eindverslag is het 

vormen van een basis voor het opmaken van een precommercieel en/of commercieel bestek. Hiertoe 

worden op de marktconsultatie de verschillende projectstakeholders samengebracht met als doel het 

verzamelen van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende invalshoeken. 

Dit eindverslag formuleert een nauwkeurig antwoord op de volgende vragen: 

• Wat behelst het project ‘Quickscan Organisaties’? 

• Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, zowel vanuit gebruikerstandpunt als vanuit 

technologische invalshoek? 

• Waar liggen de echte noden voor een prototype en een precommerciële aanbesteding in het 

kader van Innovatief Aanbesteden? 

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars, met name het Vlaams 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in samenwerking met het Departement 

Cultuur, Jeugd en Media, aangesteld om de marktconsultatie van ‘Quickscan Organisaties’, in het kader 

van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, te coördineren. Addestino heeft als missie om 

innovatie te leveren aan zijn klanten, end-to-end, vanaf het idee tot het eindresultaat. Deze missie 

wordt volbracht dankzij drie centrale pijlers: 

• Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbraken te 

realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring. 

• Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico gereduceerd 

wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt. 

• Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in 

verscheidende industriesectoren (telecom, gezondheidszorg, energie, transport, elektronica, 

enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, kmo’s, multinationals, universiteiten en 

overheidsinstellingen). 

Tijdens het voortraject van ‘Quickscan Organisaties’ neemt Addestino de rol op van externe begeleider. 

Als externe begeleider faciliteert en coördineert Addestino de marktconsultatie, begeleidt en 

modereert de vergaderingen en stimuleert de nodige wisselwerking tussen de verschillende partijen. 

Als externe begeleider treedt Addestino steeds op in het algemeen belang, met als taak om de 

deelnemers aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft 

Addestino het nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het 

aanwenden van een weldoordacht plan van aanpak voor de marktconsultatie en een methodologie 

voor de inhoudelijke discussies en denkprocessen tijdens de werksessies. 

Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel van 

‘Quickscan organisaties’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te verfijnen in het 

kader van een precommercieel of een commercieel bestek. 
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De marktconsultatie van ‘Quickscan Organisaties’ is effectief gestart op 25 januari 2018 en eindigt op 

17 mei 2018. Het beslaat de volgende vijf iteraties doorheen 3 dimensies: gebruikers, technologie en 

‘governance’:  

1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiator waarbij getracht wordt het 

eindantwoord van de marktconsultatie neer te schrijven op basis van een combinatie van 

ervaring uit het verleden, wensen en hypotheses. 

Deze sessie laat toe een eerste maal de maatschappelijke waarde en het innovatiepotentieel 

van ‘Quickscan Organisaties’ te identificeren. 

 

2. Werksessie met een aantal gebruikersgroepen om het standpunt van de (eind)gebruikers te 

belichten. Deze sessie laat toe het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt verder uit 

te werken, in het bijzonder de gebruikersnoden en de naar toegevoegde waarde 

geprioriteerde use cases.       

           

3. Marktanalyse uitgevoerd door Addestino om de use cases op te delen in modules naar 

gelijkaardige oplossingselementen en voor elke module een eerste referentiearchitectuur uit 

te tekenen door de stand van de technologie, belangrijke componenten en noodzakelijke 

koppelingen na te gaan.        

    

4. Werksessie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de stand van de 

techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het 

innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek te bepalen. 

 

5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde 

informatie tijdens de werksessies. 
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1.2 Deelnemende partners 

In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Quickscan 

Organisaties’ worden hierbij de deelnemende bedrijven, overheidsdiensten en kennisinstellingen 

gelijst. 

Departement Cultuur, Jeugd en Media 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Addestino 

Accenture 

Arinti 

Atos 

Brainshift 

Craftworkz 

Cronos Public Services NV 

Crunch Analytics 

Dataroots 

Delaware 

Deloitte 

Devoteam 

EC-AICE-Belgique 

Faction XYZ 

GIM nv 

Graydon Belgium 

IBM 

Idea Consult 

Ikan Development NV 

InforFarm 

LoQutus 

Ordina Belgium NV 

PwC 

Radix.ai 

Smartie  

Trifinance 
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2 Samenvatting 

Dit document is het eindverslag van de marktconsultatie van ‘Quickscan Organisaties’, dat liep van 25 

januari 2018 tot 17 mei 2018 en waarbij Addestino optrad als externe begeleider voor EWI. Het bevat 

de volledig uitgewerkte resultaten van het traject en schetst de mogelijke prioriteiten en 

vervolgstappen voor het opmaken van een aanbesteding. Het Vlaams Departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie (EWI), in samenwerking met het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en 

Media (CJM), wenst door middel van een innovatieve aanpak van ‘Quickscan Organisaties’ de huidige 

workflow van de zakelijke adviseurs van de verschillende subsidielijnen van CJM aanzienlijk te 

verbeteren zodat minder manueel werk nodig is en de objectiviteit behouden blijft of verbetert. De 

conclusies van de marktconsultatie van ‘Quickscan Organisaties’ situeren zich op drie vlakken. 

Als eerste conclusie: het project ‘Quickscan Organisaties’ is zeer innovatief vanuit 

gebruikersstandpunt. Het project adresseert heel wat verscheidene subsidielijnen en leidt tot een 

aanpak waar voor elk van die subsidielijnen specifieke noden, behoeften, problemen of uitdagingen 

opgelost worden. De vele use cases met hoog ingeschatte toegevoegde waarde voor de eindgebruiker 

getuigen hiervan. In totaal werden een veertigtal diverse use cases opgesteld met relevante 

eindgebruikers, waarvan ruim de helft bestempeld werden door die eindgebruikers als “zeer 

belangrijk”. Het innovatieve karakter van deze use cases werd ook bevestigd door de partners uit de 

industrie en kennisinstellingen. 

Als tweede conclusie: het project ‘Quickscan Organisaties’ is zeer innovatief vanuit technologisch 

standpunt. Uit discussies met experten uit de industrie en kennisinstellingen blijkt dat er vandaag al 

heel wat technologische ondersteuning voor datacollectie en intelligente analyse mogelijk is en zelfs 

commercieel beschikbaar. Verder kwamen ruim 20 use cases naar voor die elk een bepaald 

innovatiepotentieel (en dus risico) met zich meedragen. Die facetten omvatten veelal dezelfde 

functionaliteiten als de vandaag reeds beschikbare, alleen ondersteunen deze technologieën enkel 

toepassingen waar maatwerk aan te pas komt. De voornaamste technologische uitdagingen voor 

‘Quickscan Organisaties’ is het verzamelen en creëren van voldoende gestructureerde data uit 

ongestructureerde bronnen, soms door te werken met alternatieve oplossingen zoals aanpassingen in 

het proces. Hierbij staan kwaliteit en objectiviteit altijd voorop.  

Als derde conclusie: de belangrijke mate waarin de noden van de gebruikers afhangen van de kwaliteit 

van de data, het werk dat vereist is om deze data te verzamelen en het type technologieën dat hiervoor 

gebruikt wordt vereist een klassieke aanbesteding in 4 fases. Als eerste wordt er gewerkt met 

gestructureerde interne data. Daarna wordt er overgegaan naar functionaliteiten die gestructureerde 

externe data vereisen. In de derde fase worden intelligente algoritmes ontwikkeld die input gebruiken 

uit de eerste twee fases. Tot slot wordt er overgegaan naar use cases die werken met 

ongestructureerde data. Hierdoor kan het technologische risico gradueel worden opgebouwd en 

kunnen in elke nieuwe fase de resultaten en lessen uit de vorige fases worden meegenomen.  
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3 Positioneren en definiëren 

3.1 De projectinitiators 

3.1.1 Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 

publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 

overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 

besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van 

innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen 

optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. 

Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen 

en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, 

veiligheid, …). 

Het PIO loopt van januari 2017 t.e.m. december 2019. In 2017 en 2018 worden in het kader van het 

PIO meerdere projectoproepen gelanceerd. 2019 dient om de lopende projecten af te ronden. Jaarlijks 

(2017 en 2018) worden een 15-tal projecten verwacht. Voor de uitvoering van het PIO wordt jaarlijks 

een budget van 5 miljoen euro voorzien. 

Het PIO biedt aan overheidsorganisaties in Vlaanderen begeleiding en cofinanciering bij de 

ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk verbeterde 

producten of diensten zijn maar ook nieuwe manieren van werken en organiseren.  

3.1.2 Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) 

Het Departement CJM voert een kleine 100-subsidielijnen uit. Voor het merendeel van deze 

subsidielijnen is de zakelijke maturiteit van de aanvrager, onder de vorm van een zakelijk plan, 

beleidsplan, een projectplan of plan van aanpak, een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van 

de subsidieaanvraag. Door de diversiteit aan subsidieprocessen is er een verschil tussen de inschatting 

van dit zakelijke luik, dit terwijl de aanvragers soms op meerdere subsidielijnen kunnen indienen. Dit 

maakt het voor de aanvragers soms complex. Bovendien betekent dit ook dat de CJM-

medewerkers/beoordelaars telkens de nodige vertrouwdheid moeten opbouwen met de ene dan wel 

de andere procedure om te kunnen oordelen. Een harmonisering, en bij voorkeur verregaande 

automatisering van de zakelijke beoordeling verdient dan ook de nodige aandacht om 

efficiëntiewinsten te realiseren voor de aanvragers en beoordelaars. De tijdsinvestering en aandacht 

kan zo verlegd worden naar de inhoudelijke ambities. 
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3.2 Het voortraject: “Quickscan Organisaties” 

3.2.1 Beoogde doelstelling van het voortraject 

‘Quickscan Organisaties’ heeft als doel om een tool/algoritme te ontwikkelen die/dat op basis van een 

vaste set van gegevens (set van parameters) met een aanzienlijk hoge zekerheid de zakelijke maturiteit 

van een aanvrager correct kan inschatten. 

De ontwikkeling van een werkbare, geïntegreerde tool om de zakelijke maturiteit van aanvragers in te 

schatten, wordt opgesplitst in twee delen: 

1. De ontwikkeling van een algoritme en prototype dat over de sectoren van CJM heen de 
zakelijke maturiteit van organisaties kan inschatten aan de hand van zakelijke voorwaarden en 
zakelijke criteria, 

2. De implementatie van het algoritme in een werkbare tool, geïntegreerd binnen het digitale 
landschap van de Vlaamse Overheid. 

Enkel het eerste deel van dit project is onderwerp van de marktconsultatie. Zo wordt het risico beperkt 

dat een volledige tool ontwikkeld wordt met een algoritme dat niet de gewenste resultaten oplevert. 

Indien de ervaring met het ontwikkelde algoritme en prototype positief is, zal overgegaan worden tot 

het tweede deel van het project om een werkbaar product te bekomen dat in de praktijk gebruikt zal 

worden. 

 Ook het onderwerp van de marktconsultatie is tweeledig: 

1. De ontwikkeling van een algoritme, 
2. De implementatie van dit algoritme in een prototype zodat het algoritme geëvalueerd kan 

worden. 

Het doel van het algoritme is om een logica te identificeren waarmee aan de hand van te identificeren 

parameters herkend wordt hoe over en binnen de verschillende sectoren de zakelijke maturiteit van 

organisaties ingeschat kan worden. Hierbij is het belangrijk dat dit algoritme de inschattingen 

standaardiseert over de verschillende sectoren heen, zonder de diversiteit en de specifieke 

karakteristieken van de sectoren uit het oog te verliezen. Het algoritme zal in de toekomst mogelijks 

ook gebruikt worden om de normering van zakelijke criteria en voorwaarden te objectiveren. 

Daarnaast zou het in de toekomst ook gebruikt kunnen worden om te onderzoeken welke impact het 

aanpassen van bepaalde parameters omtrent de zakelijke maturiteit heeft op het beoogde doelpubliek 

van maatregelen.  

Het algoritme kan ontwikkeld worden op basis van 

• de historische data van het departement CJM, 

• data uit MAGDA, het platform voor gegevensuitwisseling van de Vlaamse Overheid, 

• info die publiek beschikbaar is, 

• andere bronnen die de aanbieder relevant vindt. 

De bedoeling is dat CJM het prototype eind 2018 kan testen en evalueren. Indien de ervaring met dit 

prototype positief is, dan zal overgegaan worden naar het tweede deel van het project zodat in de loop 

van 2019 een werkbaar geïntegreerd product ontwikkeld kan worden. Het is de bedoeling dat deze 

tool in januari 2020 algemeen in gebruik kan genomen worden. 
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3.2.2 Deliverables van het voortraject 

Tijdens de marktconsultatie wordt toegewerkt naar een eindverslag: 

Het voorliggende eindverslag dat alle inzichten van de marktconsultatie beschrijft waaronder:  

1. de afstemming tussen gebruikersbehoeften en het innovatieve aanbod 

2. een goede inschatting van het innovatiepotentieel 

3. de haalbaarheid en de vereiste investeringen van de oplossing 
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4 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit 

gebruikersstandpunt 

Vanuit de expertise van de projectinitiators werden eerst de verscheidene gebruikersgroepen in kaart 

gebracht. Vervolgens werden de belangrijkste gebruikersvereisten in kaart gebracht vanuit de 

expertise van de gebruikers zelf aan de hand van een niet-exhaustieve lijst van use cases. Op deze 

manier wordt getracht een eerste algemeen beeld te schetsen van de geambieerde capaciteiten van 

het project. 

4.1 Opstellen van de gebruikersvereisten 

Onderstaande lijst van een veertigtal use cases, opgesteld samen met de dossierbehandelaars van de 

verschillende subsidielijnen, brengt de gebruikersvereisten in kaart.  

De deelnemers aan de workshop rond gebruikersvereisten waren aanvraagbehandelaars en zakelijk 

adviseurs van de volgende subsidielijnen: 

• cultureel erfgoed 

• het kunstendecreet 

• sociaal cultureel volwassen- en jeugdwerk 

• subsidielijnen transversaal en bovenlokaal 

• het participatiedecreet 

• experimenteel jeugdwerk 

• jeugdverblijf subsidies 

Indien in de onderstaande tabel met use cases ‘iedereen’ wordt aangeduid als gebruiker, dan is deze 

use case van toepassing voor alle subsidielijnen.  

De betekenis van de kolom ‘Innovatiepotentieel’ wordt uitgelegd in het begin van sectie 4.2.  
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ID ALS… KAN IK… ZODAT IK… INNOVATIE 
POTENTIEEL 

TECHNOLOGISCH 
RISICO 

1.1 dossierbehandelaar van 
jeugdverblijf subsidies 

de plaatsbeschrijving van het jeugdverblijf 
automatisch krijgen (bv bedden, keuken, sanitair, 
dagzalen, buiteninrichting…) 

tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag  

0 - 
 

1.2 dossierbehandelaar 
jeugdverblijf subsidies 

de leeftijd van de leden van de algemene 
vergadering opvragen 

tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag  

0 - 

1.3  aanvraagbehandelaar 
cultureel erfgoed  

de informatie over de inventaris automatisch 
krijgen (collectiebeschrijving op een basisniveau 
en diep niveau met percentages en aantallen…) 

tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag  

0 - 

 1.4 aanvraagbehandelaar 
cultureel erfgoed  

financiële informatie automatisch krijgen (bv 
projectbegroting in eigen stramien, en 
voorgegeven stramien, toelichting van de 
projectbegroting,…) 

tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag  

0 - 

 1.5 aanvraagbehandelaar 
cultureel erfgoed, zakelijk 
adviseur voor het 
kunstendecreet 

inzicht krijgen in het delegeren van 
bevoegdheden 

tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag  

0 - 

 1.6 aanvraagbehandelaar 
cultureel erfgoed, zakelijk 
adviseur voor het 
kunstendecreet 

infrastructuurinformatie opvragen tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag  

0 - 

 1.7 iedereen financiële informatie automatisch krijgen (bv 
projectbegroting in voorgegeven stramien, 
toelichting van de projectbegroting,…) 

tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag  

0 - 

http://info%20@addestino.be
http://www.addestino.be/
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 1.8 iedereen informatie rond personeelssamenstelling 
automatisch krijgen (bv aantal personeel, aantal 
VTE’s, diplomavereisten, andere statuten zoals 
vrijwilligers, functies…) 

tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag  

0 
 

- 

 1.9 iedereen de samenstelling van de raad van bestuur 
automatisch krijgen 

tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag  

0 - 

 2 iedereen de historiek over de aanvrager of 
projectaanvraag opvragen uit interne 
databanken (bv vroegere aanvragen, 
verwijzingen naar bronnen, vroegere 
beoordelingen, motivaties van die 
beoordelingen, vroegere datavelden, evaluaties 
...) 

tijd en accuraatheid win bij het 
ophalen van data uit de aanvraag 
of uit algemene bronnen 

13-20 2 

 3.1 adviseur jeugdwerk historische, actuele en prognose kerncijfers 
automatisch laten opvragen (bv 
begeleidingsuren…)  

geen tijd verlies en geen fouten 
maak bij het opzoeken en 
doorsturen van publiek 
beschikbare data 

20 8 

 3.2 aanvraagbehandelaar 
jeugdverblijf subsidies 

historische actuele en prognose kerncijfers 
automatisch laten opvragen (bv aantal 
overnachtingen, maaltijden, percentage 
overnachtingen per doelgroep, openingstijden…) 

geen tijd verlies en geen fouten 
maak bij het opzoeken en 
doorsturen van publiek 
beschikbare data 

20 8 

 3.3 zakelijk adviseur voor het 
kunstendecreet 

historische, actuele en prognose kerncijfers 
automatisch laten opvragen (bv cijfers van de 
nationale bank, zitplaatsen, aantal 
voorstellingen, type voorstelling, betalend of 
niet, bezoekersaantallen, doelgroepen zoals 
nieuwkomers, personen met een beperking, …)  

geen tijd verlies en geen fouten 
maak bij het opzoeken en 
doorsturen van publiek 
beschikbare data die uit 
verschillende bronnen komen 

13 8 
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 3.4 zakelijk adviseur voor het 
kunstendecreet 

historische, actuele en prognose kerncijfers 
automatisch laten opvragen (bv betalend of niet, 
bezoekersaantallen…)  

geen tijd verlies en geen fouten 
maak bij het opzoeken en openen 
van aanvragen en van 
verschillende documenten 

20 8 

 4 indiener van een aanvraag 
voor cultureel 
erfgoedsubsidies 

Gegevens automatisch laten opvragen (bv het 
jaarverslag, de samenstelling van adviesorganen, 
bezoekerscijfers, gegevens over infrastructuur, 
openingstijden…) 

geen tijd verlies en geen fouten 
maak bij het opzoeken en 
doorsturen van publiek 
beschikbare data 

20  8 

 5.1 iedereen de data van deze aanvraag zelf vergelijken met 
vorige dossiers (bv financiële en andere zakelijke 
data, mogelijks ook indicatoren van andere 
inhoudelijke objectieve zaken…) 

tijd en accuraatheid win bij het 
controleren van de consistentie 
van de data 

20 2 of 8 

5.2 iedereen data van deze aanvraag zelf vergelijken met 
soortgelijke aanvragen van andere indieners 
(financiële en andere zakelijke data, mogelijks 
ook indicatoren van andere inhoudelijke 
objectieve zaken…) 

tijd en accuraatheid win bij het 
controleren van de consistentie 
van de data 

8-13 2 of 8 

5.3 iedereen data van deze aanvraag vergelijken met 
soortgelijke aanvragen van andere indieners 
(financiële en andere zakelijke data, mogelijks 
ook indicatoren van andere inhoudelijke 
objectieve zaken…) 

tijd en accuraatheid win bij het 
controleren van de consistentie 
van de data 

8-13 8 

 6 iedereen data (bv bezoekerscijfers, jaarrekening…) uit 
meerdere bronnen (bv van nationale bank, 
toerisme Vlaanderen...) met elkaar vergelijken  

tijd en accuraatheid win bij het 
controleren van de consistentie 
van de data 

5-8 2 
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 7.1 iedereen aanvragen tot subsidies vergelijken met andere 
en vorige aanvragen van subsidies en daar de 
dubbeltellingen en consistentie uit identificeren 

tijd en accuraatheid win bij het 
controleren van de consistentie 
van de data 

20 a:2 
b:20-40 

 7.2 iedereen de interne consistentie van een aanvraag 
controleren (bv optellen alle budgetposten, 
optellen personeel):  
1. volgt de aanvraag het sjabloon  
2. is het verhaal consistent met het sjabloon  
3. zijn er tegenstellingen binnen het sjabloon 

tijd en accuraatheid win bij het 
controleren van de consistentie 
van de data 

20 a:2 
b:20-40 

 7.3 iedereen data uit de aanvraag van één aanvrager 
controleren op consistentie met data uit een 
aanvraag van een andere aanvrager (bv subsidies 
doorfactureren in kader van partnerships) 

tijd en accuraatheid win bij het 
controleren van de consistentie 
van de data 

13 a:2 
b:20-40 

 8 iedereen automatisch inzicht krijgen over subsidies bij 
andere overheden voor dezelfde aanvrager 

tijd en accuraatheid win bij het 
controleren van de consistentie 
van de data 

40 3 

 9 iedereen automatische waarschuwingen krijgen wanneer 
bepaalde decretale criteria niet gehaald worden 
(bv minimum bezoekersaantal, inkomsten) 

tijd en objectiviteit win bij het 
geven van duiding bij de cijfers 

13 a:0.5 
b:20-40 

 10 iedereen automatisch een verduidelijking toevoegen in 
het geval van wijzigingen in het subsidiekader 
voor de generieke toelichting 

tijd en objectiviteit win bij het 
geven van duiding bij de cijfers 

5 13 

 11 iedereen het bedrijfsrevisor verslag (indien beschikbaar) 
gebruiken om bepaalde checks rond de financiële 
leefbaarheid van de organisatie zelf niet meer te 
doen 

tijd win omdat beter geplaatste 
mensen al voor mij geoordeeld 
hebben 

13 20-40 
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 12.1 iedereen een benchmark krijgen over kwantificeerbare 
indicatoren (bv personeelskost, aandeel van 
subsidie, eigen inbreng, overnachtingscijfers...) 
van de organisatie op basis van soortgelijke 
aanvragers (recente en historische aanvragers)  

tijd en accuraatheid win bij de 
beoordeling van de criteria 

13-20 0.5 

 12.2 iedereen automatisch zinvolle ratio’s krijgen en die 
vergelijken met historische ratio’s (bv omzet per 
VTE) van de aanvrager 

tijd en accuraatheid win bij de 
beoordeling van de criteria 

20 0.5 

 12.3 iedereen organisaties met structurele aanvragen 
benchmarken ten opzichte van andere 
vergelijkbare organisaties en ten opzichte van 
historische data 

tijd, objectiviteit en accuraatheid 
win bij de beoordeling van de 
criteria 

13 0.5 

 13 iedereen per type project een lijst krijgen van minimum 
indicatoren die succesvolle projecten in het 
verleden gehaald hebben (bv 
bezoekersaantallen) mogelijks met meerdere 
definities van succes (bv zakelijk vs inhoudelijk) 

tijd en accuraatheid win bij de 
beoordeling van de criteria 

8 of 20 8 

 14 iedereen antwoord op de standaardvragen uit een 
stramien al deels vooraf ingevuld krijgen 

tijd en accuraatheid win bij de 
beoordeling van de criteria 

20 20-40 

 15 iedereen automatisch de aanvraag laten scannen en een 
indicatie krijgen welke aspecten het best en het 
zwakst onderbouwd zijn 

tijd win via een snelle lezing 13-20 13-20 

 16.1 Iedereen automatisch de historiekfiche, de aanvraag en 
alle data laten scannen en per criterium een 
initiële score toekennen  

tijd win via een eerste snelle 
lezing, als check of om reacties uit 
te lokken 

5 of 20 13-20 

 16.2 Iedereen automatisch de historiekfiche, de aanvraag en 
alle data laten scannen en een waarschijnlijke 
goedkeuringsscore toekennen  

tijd win via een eerste snelle 
lezing, als check of om reacties uit 
te lokken 

5 of 20 13-20 
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 17.1 iedereen de adviseur benchmarken op basis van zijn 
historische score ten opzichte van de rest van de 
populatie en waarom 

mij ontwikkel tot adviseur die 
onafhankelijk en objectief advies 
geeft 

0 of 20 5 

 17.2 nieuwe adviseur versneld getraind worden op mijn evaluatie skills 
door middel van een expertsysteem met 
historische data 

mij ontwikkel tot adviseur die 
onafhankelijk en objectief advies 
geeft 

20 5 

 17.3 iedereen automatisch confidentiële en gepersonaliseerde 
feedback krijgen over mijn evaluaties ten 
opzichte van collega's en historische data (in 
functie van type projecten, organisatie…) 

de objectiviteit van de 
beoordeling verbeterd wordt 

20+ 5 

18 iedereen automatisch aandachtspunten (vb van dossier, 
criteria, specifieke focus elementen) laten 
genereren op basis van metadata:  
1. soort project  
2. soort organisatie  
3. historiek en benchmark data  

de objectiviteit van de 
beoordeling verbeterd wordt 

20+ 13 
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4.2 Inschatting van het innovatiepotentieel 

Het innovatiepotentieel van elke use case wordt toegekend door middel van een planning poker 

techniek. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal niet innovatief voor de 

eindgebruiker”. Een waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “uitermate 

innovatief voor de eindgebruiker”. 

Use case 1.1: Als dossierbehandelaar van cultureel erfgoed kan ik de plaatsbeschrijving van het 

jeugdverblijf (bedden, keuken, sanitair, dagzalen, buiteninrichting …) automatisch krijgen zodat ik 

tijd en accuraatheid win bij het ophalen van data uit de aanvraag. 

Score van het innovatiepotentieel: 0 

Deze informatie is van groot belang, maar wordt reeds meegegeven in de aanvraag zelf. Aangezien de 

aanvraag het centrale punt is waarvan een evaluatie of beoordeling start, is er geen extra clickwerk, 

opzoekwerk of verzamelwerk nodig om ze te vinden. Er kan dan ook geen tijdswinst worden geboekt. 

Use case 1.2-1.9: Iedereen kan informatie over de aanvrager automatisch krijgen zodat ze tijd en 

accuraatheid winnen bij het ophalen van data uit de aanvraag. 

Score van het innovatiepotentieel: 0 

Idem als use case 1.1 

Use case 2: Iedereen kan de historiek over de aanvrager of projectaanvraag opvragen uit interne 

databanken (bv vroegere aanvragen, verwijzingen naar bronnen, vroegere beoordelingen, 

motivaties van die beoordelingen, vroegere datavelden, evaluaties ...) zodat ze tijd en accuraatheid 

winnen bij het ophalen van data uit de aanvraag of uit algemene bronnen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Dit is nuttig voor structurele aanvragen maar niet voor éénmalige projecten. Bij de subsidielijnen  met 

veel structurele aanvragen (bv. jeugdverblijfcentra waar structurele aanvragen 2 jaarlijks zijn) kruipt 

op dit moment veel tijd in het opzoeken van de historiek. Voor deze aanvragen, die veelal gelijkaardig 

zijn, is de evolutie van de pijnpunten en het opvolgen ervan heel belangrijk.  

Er dient te worden vermeld, dat binnen de huidige tools al functionaliteiten worden ontwikkeld om de 

historiek vlot te kunnen centraliseren. Er is echter nog ruimte voor verbetering op het vlak van snelheid 

bij het verzamelen van alle documenten.  

Use case 3.1: Als adviseur jeugdwerk kan ik historische, actuele en prognose kerncijfers automatisch 

laten opvragen (bv begeleidingsuren…) zodat ik geen tijd verlies en geen fouten maak bij het 

opzoeken en doorsturen van publiek beschikbare data. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze info is van groot belang maar moet altijd gekoppeld worden aan het inhoudelijke verhaal en 

budgettaire gevolgen. Deze cijfers zijn dus vooral nodig door ze in de context te plaatsen bij de 

inhoudelijke evaluatie. Daar kunnen opvallende cijfers dienen als startpunt om dieper te graven.  

Verder maakt een visuele weergave van de cijfers in de tijd het gemakkelijker om de evolutie van de 

aanvrager snel te begrijpen, wat weer helpt bij het contextualiseren van het inhoudelijke verhaal. 

Door het ophalen van publieke cijfers verlaagt de planlast voor de dossierbeheerder en de werklast 

voor de aanvrager. 

http://info%20@addestino.be
http://www.addestino.be/
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Tot slot kan worden meegedeeld dat de evolutie in de tijd van verschillende kerncijfers van belang kan 

zijn voor het beleid. Daartegenover staat dat er voor de gebruikte data uniforme definities moeten 

bestaan, die worden bepaald door het beleid.  

Use case 3.2: Als aanvraagbehandelaar jeugdverblijf subsidies kan ik historische actuele en prognose 

kerncijfers automatisch laten opvragen (bv aantal overnachtingen, maaltijden, percentage 

overnachtingen per doelgroep, openingstijden…) zodat ik geen tijd verlies en geen fouten maak bij 

het opzoeken en doorsturen van publiek beschikbare data. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Idem als use case 3.1 met als addendum dat deze kerncijfers van groot belang zijn en daarom als eerste 

schifting van de aanvragen kan dienen.  

Use case 3.3: Als zakelijk adviseur voor het kunstendecreet kan ik historische, actuele en prognose 

kerncijfers automatisch laten opvragen (bv cijfers van de nationale bank, zitplaatsen, aantal 

voorstellingen, type voorstelling, betalend of niet, bezoekersaantallen, doelgroepen zoals 

nieuwkomers, personen met een beperking, …) zodat ik geen tijd verlies en geen fouten maak bij het 

opzoeken en doorsturen van publiek beschikbare data die uit verschillende bronnen komen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Idem als use case 3.1 met als addendum het hier enkel om publieke cijfers gaat. Deze kunnen als nut 

hebben om cijfers die ontbreken in de aanvraag aan te vullen of als controle van de meegegeven data. 

Ontbrekende cijfers komen echter niet zo vaak voor en wijzen sowieso op een slechte aanvraag. 

Daarnaast is er ook data die op dit moment niet aanwezig is (bv. doelgroepen) en extra duiding kan 

geven bij het inhoudelijke luik.  

Use case 4: Als indiener van een aanvraag kan ik gegevens automatisch laten opvragen (bv het 

jaarverslag, de samenstelling van adviesorganen, bezoekerscijfers, gegevens over infrastructuur, 

openingstijden…) zodat ik geen tijd verlies en geen fouten maak bij het opzoeken en doorsturen van 

publiek beschikbare data. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Het éénmalig ingeven van terugkerende of parametrische data kan zowel efficiëntie- als 

consistentiewinst opleveren. Dit verlaagt niet alleen de werklast van de aanvrager, maar ook die van 

de dossierbehandelaar.   

Use case 5.1: Als zakelijk adviseur voor het kunstendecreet kan ik historische, actuele en prognose 

kerncijfers automatisch laten opvragen (bv betalend of niet, bezoekersaantallen…) zodat ik geen tijd 

verlies en geen fouten maak bij het opzoeken en openen van aanvragen en van verschillende 

documenten. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Idem als use case 3.1 met als addendum dat de cijfers niet publiek zijn, maar komen uit de historiek 

van aanvragen. Het verlaagt dus de werklast van de adviseur, maar niet van de aanvrager. 
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Use case 5.2: Iedereen kan de data van deze aanvraag vergelijken met vorige dossiers (bv financiële 

en andere zakelijke data, mogelijks ook indicatoren van andere inhoudelijke objectieve zaken…) 

zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van de consistentie van de data. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Opnieuw is het belangrijk om op te merken dat de cijfers niet los kunnen worden gezien van het 

inhoudelijke verhaal. Wel kunnen cijfers uitgezet in de tijd dienen om snel startpunten te identificeren 

vanwaar er dieper kan worden gegraven in de aanvraag, of extra vragen aan de aanvrager kunnen 

worden gesteld.   

Use case 5.3: Iedereen kan data van deze aanvraag vergelijken met soortgelijke aanvragen van 

andere indieners (financiële en andere zakelijke data, mogelijks ook indicatoren van andere 

inhoudelijke objectieve zaken…) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van de 

consistentie van de data. 

Score van het innovatiepotentieel: 8-13 

Dezelfde redenering als in use case 5.1 omtrent het linken van het inhoudelijke en de cijfers geldt. 

Vergelijken van data met soortgelijke aanvragers is echter van minder belang dan vergelijken van data 

van vorige dossiers. Dit omdat de profielen van projecten binnenin een sector zeer uniek zijn.  

Deze analyse heeft volgens de gebruikers meer nut in functie van het beleid dan in functie van de 

aanvraag. 

Use case 6: Iedereen kan data (bv jaarrekening, bezoekersaantallen…) uit meerdere bronnen (bv van 

nationale bank, toerisme Vlaanderen...) met elkaar vergelijken zodat ze tijd en accuraatheid winnen 

bij het controleren van de consistentie van de data. 

Score van het innovatiepotentieel: 5-8 

Deze use case heeft enkel het nut om te kijken of iedereen erin slaagt om op een consistente manier 

data bij te houden. Bovendien gebruiken verschillende instellingen vaak verschillende definities van 

data (bv. telling van bezoekersaantallen), wat het vergelijken moeilijker maakt. 

Zo is er een project opgestart tussen toerisme Vlaanderen en Cultureel Erfgoed om de verschillende 

definities van data uit te faseren en te komen tot uniformiteit. Indien dit project succesvol is wordt 

deze use case door de aanvraagbehandelaars van cultureel erfgoed subsidies gescoord met een 

innovatiepotentieel van 20.   

Use case 7.1: Iedereen kan aanvragen tot subsidies vergelijken met andere en vorige aanvragen van 

subsidies en daar de dubbeltellingen en consistentie uit identificeren zodat ze tijd en accuraatheid 

winnen bij het controleren van de consistentie van de data. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit is van groot belang voor het vermijden van kosten door twee maal hetzelfde project te financieren. 

Op dit vlak is één van de meest voorkomende situaties een projectaanvraag die ook nog eens in een 

structurele aanvraag wordt opgenomen.  
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Use case 7.2: Iedereen kan de interne consistentie van een aanvraag controleren (bv optellen alle 

budgetposten, optellen personeel) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van de 

consistentie van de data. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Op dit moment gebeurt er een controle met Excel waardoor tegenstellingen tussen verschillende tabs 

geïdentificeerd kunnen worden. Er zijn verschillende zaken die zonder tool niet zo gemakkelijk te 

controleren zijn en dus minder opgemerkt worden. Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten op activiteiten of 

beschikbare budgetten die hoger zijn in bepaalde secties, het aantal personeel dat verschillend is in de 

aanvraag en de jaarrekening… 

Use case 7.3: Iedereen kan data uit de aanvraag van één aanvrager controleren op consistentie met 

data uit een aanvraag van een andere aanvrager (bv subsidies doorfactureren in kader van 

partnerships) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van de consistentie van de 

data. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Hier kunnen minder kosten bespaard worden dan in 7.1 omdat deze situatie minder frequent 

voorkomt.  

Use case 8: Iedereen kan automatisch inzicht krijgen over subsidies bij andere overheden voor 

dezelfde aanvrager zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van de consistentie van 

de data. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Omdat er op dit moment geen duidelijk overzicht is van alle subsidies bij verschillende overheden per 

aanvrager is dit van groter belang om dubbeltellingen eruit te halen. Momenteel gebeurt dit door een 

mail te sturen naar alle potentieel betrokken subsidielijnen (bv. GESCO in geval van 

personeelssubsidies) en overheden die gebruikt wordt als manuele controle van reeds ontvangen 

subsidies.  

Use case 9: Iedereen kan automatische waarschuwingen krijgen wanneer bepaalde decretale criteria 

niet gehaald worden (bv minimum bezoekersaantal, inkomsten) zodat ze tijd en objectiviteit winnen 

bij het geven van duiding bij de cijfers. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Wanneer de data al aanwezig is, wordt er weinig tijdswinst opgeleverd met het krijgen van een 

waarschuwing. Verder is het nuttig om meteen de aandacht te vestigen op opvallende onderdelen van 

de aanvraag. 

Use case 10: Iedereen kan automatisch een verduidelijking toevoegen in het geval van wijzigingen in 

het subsidiekader voor de generieke toelichting zodat ze tijd en objectiviteit winnen bij het geven van 

duiding bij de cijfers. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Een verandering in het subsidiekader komt niet zo vaak voor. Tijdens deze veranderingen kan wel een 

geheugensteun worden gebruikt om de adviseurs en dossierbeheerders erop te wijzen. Dit mag er 

echter niet toe leiden dat mogelijke andere oorzaken van fouten in de begroting niet meer 

gecontroleerd worden. Verder vinden de gebruikers dat dit niet kan worden gebruikt om de aanvrager 

te wijzen op fouten in zijn begroting, enkel als onderbouw naar de commissie en minister toe.  

Het gevaar bestaat dat wijzigingen in het kader zo generiek zijn voor elke subsidielijn dat hier weinig 

tijd en algemene duiding mee te winnen valt.  
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Er dient nog te worden vermeld dat 20% van de gebruikers een score had gegeven van 20-40 omdat 

zij de geheugensteun bij de controle van de begroting zeer nuttig vinden.  

Use case 11: Iedereen kan het bedrijfsrevisor verslag (indien beschikbaar) gebruiken om bepaalde 

checks rond de financiële leefbaarheid van de organisatie zelf niet meer te doen zodat ze tijd winnen 

omdat beter geplaatste mensen al voor mij geoordeeld hebben. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Onder de veronderstelling dat het verslag van de revisor perfect is, kan dit ervoor zorgen dat de 

adviseur of dossierbeheerder zich geen zorgen meer moet maken over de zuiver boekhoudkundige 

aspecten. Toch zijn er ook veel zaken die gelinkt zijn aan het inhoudelijke (vb. Kan deze financiële 

situatie de grootte van het project ondersteunen? Wordt de subsidie gebruikt voor onethische zaken 

zoals leningen aan de voorzitter?). Dit in combinatie met de betrouwbaarheid van de revisorverslagen 

zal ervoor zorgen dat de tijdswinst vrij laag is in de praktijk. 

Use case 12.1: Iedereen kan een benchmark krijgen over kwantificeerbare indicatoren (bv 

personeelskost, aandeel van subsidie, eigen inbreng, overnachtingscijfers...) van de organisatie op 

basis van soortgelijke aanvragers (recente en historische) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij 

de beoordeling van de criteria. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

In de huidige situatie gebeurt het vergelijken van cijfers tussen verschillende aanvragers al. Dit is nog 

onder de vorm van manueel werk. Het vervangen van het manuele opzoekingsgedeelte kan zeker 

tijdswinst opleveren.  

Enig nadeel is het vinden van voldoende gelijkaardige aanvragers door de grote verschillen in de sector.  

Use case 12.2: Iedereen kan automatisch zinvolle ratio’s krijgen en die vergelijken met historische 

ratio’s (bv omzet per VTE) van de aanvrager zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij de beoordeling 

van de criteria. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Idem als use case 12.1 maar van hoger belang omdat de gebruikers de waarde van historische data 

hoger inschatten dan de data van gelijkaardige aanvragers. 

Use case 12.3: Iedereen kan organisaties met structurele aanvragen benchmarken ten opzichte van 

andere vergelijkbare organisaties en ten opzichte van historische data zodat ze tijd, objectiviteit en 

accuraatheid winnen bij de beoordeling van de criteria. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Het gebruiken van historische data om te objectiveren is heel gevaarlijk aangezien de historische 

beoordelingen net zo subjectief zijn als de huidige. Indien het gaat om zuiver zakelijke elementen zou 

de objectiviteit wel hoog genoeg moeten zijn en kan er sneller beoordeeld worden. Wel moet er nog 

tijd worden besteed aan de onderbouw van de beoordeling.  

Tot slot moet er worden opgemerkt dat de relevantie van de benchmarks snel kan wijzigen voor 

sommige decreten zoals in het kunstendecreet.  
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Use case 13: Iedereen kan per type project een lijst krijgen van minimum indicatoren die succesvolle 

projecten in het verleden gehaald hebben (bv bezoekersaantallen) mogelijks met meerdere definities 

van succes (bv zakelijk vs inhoudelijk) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij de beoordeling van 

de criteria. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 of 20 

De meningen van de gebruikers zijn verdeeld over het innovatiepotentieel van deze use case.  

De gebruikers die gemiddeld een score van 8 geven vinden dat de verschillen tussen de projecten te 

groot zijn om algemene indicatoren op te stellen. Verder helpen deze indicatoren niet bij de 

argumentatie en onderbouw van het al dan niet geven van een subsidie. Bovendien veranderen de 

evaluatiecriteria snel en zou het model dus getraind zijn op data waarbij een verouderde evaluatie is 

toegepast.  

De voorstanders die gemiddeld een score van 20 gaven vonden het belangrijk om gericht risico’s te 

detecteren. Dan kan er evenredig met het risico energie worden gestoken in de aanvragen. Ze 

vertrouwen erop dat de modellen goed zullen werken omdat die kunnen teren op grote hoeveelheden 

data.  

Use case 14: Iedereen kan antwoorden op de standaardvragen uit een stramien al deels vooraf 

ingevuld krijgen zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij de beoordeling van de criteria. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Indien er een nieuwe lijst van standaardvragen komt die vage criteria kan omzetten in heldere 

doelstellingen kan deze use case heel snel voor de synthese van de aanvraag zorgen op zakelijk vlak. 

Mogelijke standaardvragen zijn: 

• Hoeveel weken per jaar is de organisatie van de aanvrager gesloten? (voor jeugdverblijven) 

• Hoeveel deelnemers worden bereikt?  

• Zijn er significante schulden? 

• Wat is de verhouding van de inkomsten tot de aangevraagde subsidie? 

• Hoe groot is de diversiteit van de inkomsten? 

• Wat is de samenstelling van het bestuur? 

• Wat is het aandeel van de personeelskost op de totale kost? 

• Hoe groot is de inbreng van de partners? 

• Zijn er samenwerkingsovereenkomsten en met wie? 

• Is de personeelskost correct begroot? 

• Wordt er gebruik gemaakt van eigen infrastructuur? 

 

Use case 15: Iedereen kan automatisch de aanvraag laten scannen en een indicatie krijgen welke 

aspecten het best en het zwakst onderbouwd zijn zodat ze tijd winnen via een snelle lezing. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Er gebeurt al een eerste en tweede lezing van de evaluatie en het verslag door collega’s. De lezing door 

een algoritme kan hieraan toegevoegd worden maar niet de andere lezingen vervangen. Hiervoor is 

het vertrouwen in de technologie te klein.  
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Use case 16.1: Iedereen kan automatisch de historiekfiche, de aanvraag en alle data laten scannen 

en per criterium een initiële score toekennen zodat ze tijd winnen via een snelle lezing, als check of 

om reacties uit te lokken. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 of 20 

Ook voor deze use case zijn er zowel voorstanders als tegenstanders. 

De gebruikers die een score gaven van gemiddeld 5 vinden dat een score gebaseerd op een algoritme 

de adviseur te veel kan beïnvloeden.  Er wordt niet vertrouwd op technologie om interpretatie te doen 

en het resultaat is te absoluut met te weinig ruimte voor nuancering. Bovendien zijn er aanvragen die 

niet per criterium kunnen worden beoordeeld.  

Tot slot vinden deze gebruikers dat er moet vermeden worden dat een persoon zich moet 

verantwoorden omdat hij of zij het oneens is met een algoritme.  

De gebruikers die een gemiddelde score van 20 gaven hebben ook een lichte argwaan tegen 

automatisering, maar vinden de scores en gedestilleerde info een goed vertrekpunt voor de menselijke 

analyse. Het algoritme kan dus een reactie uitlokken die moet leiden tot kritische vragen die een goede 

onderbouw ondersteunen.  

Use case 16.2: Iedereen kan automatisch de historiekfiche, de aanvraag en alle data laten scannen 

en een waarschijnlijke goedkeuringsscore toekennen zodat ze tijd winnen via een snelle lezing, als 

check of om reacties uit te lokken. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 of 20 

Idem als use case 16.1 

Use case 17.1: Iedereen kan zichzelf benchmarken op basis van zijn historische score ten opzichte 

van de rest van de populatie en waarom, zodat ze zich sneller ontwikkelen tot een adviseur die 

onafhankelijk en objectief advies geeft.  

Score van het innovatiepotentieel: 0 of 20 

Opnieuw zijn er onder de gebruikers voorstanders en tegenstanders.  

De tegenstanders brengen als argumenten dat mensen tegenover elkaar vergelijken ongemakkelijk 

aanvoelt. Bovendien kan een adviseur objectief oordelen en er toch zijn persoonlijkheid inleggen, dit 

moet blijven. Tot slot zijn ze zwaar gekant tegen het gebruik van deze tool voor management, 

bijvoorbeeld bij het bepalen van senioriteit en promoties.  

De voorstanders vinden het een goede tool omdat het kan bijdragen tot het minimaliseren van de 

verschillen tussen adviseurs. Het moet vooral leiden tot een gesprek met collega’s waar de verschillen 

kunnen worden aangekaart en motivering om zaken anders aan te pakken kan worden gegeven.  

Use case 17.2: Nieuwe adviseurs kunnen versneld getraind worden op hun evaluatie skills door 

middel van een expertsysteem met historische data zodat ze zich ontwikkelen tot adviseur die 

onafhankelijk en objectief advies geven.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Hier worden dezelfde argumenten gebruikt als de voorstanders gebruikten in use case 17.1. De 

argumenten van tegenstanders vallen weg omdat het gebruikt wordt tijdens een leertraject en niet 

voor alledaagse beslissingen.  
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Use case 17.3: Iedereen kan automatisch confidentiële en gepersonaliseerde feedback krijgen over 

zijn evaluaties ten opzichte van collega's en historische data (in functie van type projecten, 

organisatie…) zodat de objectiviteit van de beoordeling verbeterd wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20+ 

Indien de veiligheid voldoende hoog is en er kan gegarandeerd worden dat niemand behalve de 

persoon in kwestie de feedback kan zien, zijn enkel de positieve argumenten van 17.1 relevant. 

Bovendien is de score ook voor de voorstanders nu nog hoger omdat de nadelen wegvallen.  

Use case 18: Iedereen kan automatisch aandachtspunten (vb van dossier, criteria, specifieke focus 

elementen) laten genereren op basis van metadata (bv. soort project, soort organisatie, historiek) 

zodat de objectiviteit van de beoordeling verbeterd wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20+ 

Indien het algoritme kan uitleggen waarom deze aandachtspunten naar voor komen kan dit dienen 

als tweede opinie. Dit kan absoluut meerwaarde en snelheid opleveren. Dit om dezelfde redenen als 

use case 16.1.  
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5 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologische 

invalshoek 

5.1 De referentieoplossing 

De state-of-the-art van de Quickscan heeft drie software lagen die op een verschillende manier de data 

verwerken: 

1. Verzamelen en transformeren van data (vb. financiële cijfers…), uit interne (eg. historiek) en 
externe databronnen (eg. Magda, KBO), om te komen tot een centraal en gebruiksvriendelijke 
overzicht. Deze technologieën worden door integratoren aangepast om op maat gemaakte 
oplossingen te bekomen. 

2. Analyseren en berekenen (vb. benchmarken, correleren, normeren…), op basis van 
cijfermatige gegevens eventueel met behulp van Big Data, ter visualisatie van kwantitatieve 
en deterministische resultaten. Parametrische gegevens omzetten naar inzichten is het 
domein van Data Scientists. 

3. Toepassen van artificiële intelligentie (vb. tekst analyse en synthese) op basis van alle data 
inclusief tekstuele uitleg bij aanvragen en evaluaties om te komen tot kwalitatieve inzichten 
en oorzakelijke verbanden. Deze software wordt volledig op maat gemaakt door AI specialisten 
die gebruik maken van ‘libraries’ met algoritmes die dienen als bouwstenen.  
 

 

Het algoritme kan ontwikkeld worden op basis van 

• de historische data van het departement CJM, 

• data uit MAGDA, het platform voor gegevensuitwisseling van de Vlaamse Overheid, 

• info die publiek beschikbaar is. 

Het algoritme moet een voorspelling maken op basis van 

• de subsidieaanvraag met zowel parametrische (bv. begroting) als tekstuele (bv. 
projectomschrijving) inhoud 

• een historiek van aanvragen en evaluaties van de aanvrager. 
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Alle use cases die opgesteld werden door de gebruikers kunnen op één van deze lagen gemapt worden. 

Hierbij wordt meteen duidelijk dat de nadruk moet liggen op de use cases die versneld inzichten 

opleveren. 

 

Voor een volledige oplijsting van alle aanwezige industriepartners en kennisinstellingen tijdens de 

marktconsultatie wordt verwezen naar sectie 1.2. Voor een gedetailleerd overzicht van de markt wordt 

verwezen naar Bijlage A: State of the Art analyse.  

5.2 Inschatting van de technologische risico’s 

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 

poker. Hierbij schalen experts van industriële partners en kennisinstellingen de technologische risico’s 

die vasthangen aan elke use case. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal 

geen risico”. De oplossing bestaat en kan zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient 

de worden geïnterpreteerd als “een oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te 

bereiken”. Waardes boven de 20 impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. 

De maximale waarde is 100 en houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een 

oplossing te ontwikkelen. 

Use case 1.1-1.9: Iedereen kan informatie over de aanvrager automatisch krijgen zodat ze tijd en 

accuraatheid winnen bij het ophalen van data uit de aanvraag. 

Risicoscore:  

Gezien de gebruikers deze use cases als zeer weinig innovatief inschatten, is deze niet meer door de 

markt gescoord.  
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Use case 2: Iedereen kan de historiek over de aanvrager of projectaanvraag opvragen uit interne 

databanken (bv vroegere aanvragen, verwijzingen naar bronnen, vroegere beoordelingen, 

motivaties van die beoordelingen, vroegere datavelden, evaluaties ...) zodat ze tijd en accuraatheid 

winnen bij het ophalen van data uit de aanvraag of uit algemene bronnen. 

Risicoscore: 2 

De technologieën besproken in use case 3.2 zijn ook hier van toepassing. Eens alle data centraal 

aanwezig is, is dit technisch zeer haalbaar door middel van RPA.  

Use case 3.1: Als adviseur jeugdwerk kan ik historische, actuele en prognose kerncijfers automatisch 

laten opvragen (bv begeleidingsuren…) zodat ik geen tijd verlies en geen fouten maak bij het 

opzoeken en doorsturen van publiek beschikbare data. 

Risicoscore: 8 

Zie use case 3.2. 

Use case 3.2: Als aanvraagbehandelaar jeugdverblijf subsidies kan ik historische actuele en prognose 

kerncijfers automatisch laten opvragen (bv aantal overnachtingen, maaltijden, percentage 

overnachtingen per doelgroep, openingstijden…) zodat ik geen tijd verlies en geen fouten maak bij 

het opzoeken en doorsturen van publiek beschikbare data. 

Risicoscore: 8 

De risicoscore is bepaald onder 2 assumpties.  

1. CJM schatte tijdens de marktconsultatie het aantal jeugdhuizen tussen 80 en 120. Hierop zit 

weinig verloop en de hoofdmoot van de aanvragen zijn recurrent.   

2. Er werd door de markt vanuit gegaan dat de gevraagde data beschikbaar is op de websites 

van de aanvragers.  

Het risico voor de technische uitvoering zelf werd als heel laag ingeschat (1-3). Deze use case is het 

eenvoudigst op te lossen door RPA (Robotic Process Automation). 

Wat wel voor problemen zorgt is de verschillende vorm van alle websites van aanvragers. Dit betekent 

dat er voor elke website apart geautomatiseerd moet worden, wat tijd vergt. Bovendien moet het 

proces herhaald worden voor elke site die geüpdatet wordt.  

De markt raadt dan ook aan om een database op te stellen waar de aanvrager de benodigde gegevens 

éénmalig ingeeft.  Eens dit gedaan is kan er voor elke nieuwe subsidieaanvraag eenvoudig worden 

teruggegrepen naar deze database. De aanvrager hoeft enkel updates door te voeren bij 

veranderingen.  

Use case 3.3: Als zakelijk adviseur voor het kunstendecreet kan ik historische, actuele en prognose 

kerncijfers automatisch laten opvragen (bv cijfers van de nationale bank, zitplaatsen, aantal 

voorstellingen, type voorstelling, betalend of niet, bezoekersaantallen, doelgroepen zoals 

nieuwkomers, personen met een beperking, …) zodat ik geen tijd verlies en geen fouten maak bij het 

opzoeken en doorsturen van publiek beschikbare data die uit verschillende bronnen komen. 

Risicoscore: 8 

Zie use case 3.2. 
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Use case 3.4: Als zakelijk adviseur voor het kunstendecreet kan historische, actuele en prognose 

kerncijfers automatisch laten opvragen (bv betalend of niet, bezoekersaantallen…) zodat ik geen tijd 

verlies en geen fouten maak bij het opzoeken en openen van aanvragen en van verschillende 

documenten. 

Risicoscore: 8 

Zie use case 3.2. 

Use case 4: Als indiener van een aanvraag kan ik gegevens automatisch laten opvragen (bv het 

jaarverslag, de samenstelling van adviesorganen, bezoekerscijfers, gegevens over infrastructuur, 

openingstijden…) zodat ik geen tijd verlies en geen fouten maak bij het opzoeken en doorsturen van 

publiek beschikbare data. 

Risicoscore: 8  

De technische uitvoering is idem als use case 3.2.  

Hier werd nog eens expliciet vermeld dat het risico sterk verlaagd kan worden door de producten van 

bedrijven als data.be en Graydon te gebruiken. Zij hebben al oplossingen ontwikkeld voor use cases 

3.1 tot en met 4 en hebben bijgevolg al veel van deze data centraal staan.  

Use case 5.1: Als zakelijk adviseur voor het kunstendecreet kan ik historische, actuele en prognose 

kerncijfers automatisch laten opvragen (bv betalend of niet, bezoekersaantallen…) zodat ik geen tijd 

verlies en geen fouten maak bij het opzoeken en openen van aanvragen en van verschillende 

documenten. 

Deze use case splits zich op in 5.1a en 5.1b.  

Use case 5.1a: 

Risicoscore: 1 

Indien de data in een gestructureerd stramien staat is deze use case technisch eenvoudig. 

Use case 5.1b: 

Risicoscore: 8 

De grootste moeilijkheid is het structureren van de data. Indien de kerncijfers niet in een vast stramien 

staan moet dit door machine learning technieken uit tekst en/of tabellen worden gehaald. In beide 

gevallen moeten termen met elkaar gelinkt worden. Hierbij is het risicovol dat niet alle aanvragers de 

juiste termen gebruiken, of zelfs termen wisselen. Het spreekt voor zich dat data uit tekst halen 

moeilijker is dan uit tabellen.  

De markt raadt aan om de aanvrager alle nodige data zelf te laten structureren.   

Use case 5.2: Iedereen kan de data van deze aanvraag vergelijken met vorige dossiers (bv financiële 

en andere zakelijke data, mogelijks ook indicatoren van andere inhoudelijke objectieve zaken…) 

zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van de consistentie van de data. 

Deze use case splits zich op in 5.2a en 5.2b.  

Use case 5.2a: 

Risicoscore: 1 

Zie 5.1a. 
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Use case 5.2b: 

Risicoscore: 8 

Zie 5.1b.  

De grootste Use case 5.3: Iedereen kan data van deze aanvraag vergelijken met soortgelijke 

aanvragen van andere indieners (financiële en andere zakelijke data, mogelijks ook indicatoren van 

andere inhoudelijke objectieve zaken…) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van 

de consistentie van de data. 

Deze use case splits zich op in 5.3a en 5.3b.  

Use case 5.3a: 

Risicoscore: 2 

Zie 5.1a, met als extra opmerking dat er voldoende ‘gelijkaardige’ aanvragen moeten zijn om ze te 

kunnen vergelijken.  

Use case 5.3b: 

Risicoscore: 8 

Zie 5.1b.  

Use case 6: Iedereen kan data (bv jaarrekening, bezoekersaantallen…) uit meerdere bronnen (bv van 

nationale bank, toerisme Vlaanderen...) met elkaar vergelijken zodat ze tijd en accuraatheid winnen 

bij het controleren van de consistentie van de data. 

Risicoscore: 2 

Voor deze use case gaat de markt ervan uit dat de data toegankelijk is gemaakt in use cases 1.1-5.3. 

De volgende voorwaarden zijn dus voldaan: 

• De data bestaat voor alle aanvragen 

• De data is door CJM (of reeds ontwikkelde use cases) gecentraliseerd 

• De data is gestructureerd 

In dit geval is het niet moeilijk om automatisch controles te doen en de resultaten te visualiseren. 

Indien de gevraagde data niet gestructureerd is verhoogt het risico van deze use case naar 40. 

Use case 7.1: Iedereen kan aanvragen tot subsidies vergelijken met andere en vorige aanvragen van 

subsidies en daar de dubbeltellingen en consistentie uit identificeren zodat ze tijd en accuraatheid 

winnen bij het controleren van de consistentie van de data. 

Deze use case splits zich op in 7.1a en 7.1b.  

Use case 7.1a: 

Risicoscore: 2 

Hier wordt ervan uitgegaan dat de gestructureerd is. In dit geval is het enige risico dat de controles die 

moeten gebeuren duidelijk moeten worden gedefinieerd.  

CJM verduidelijkt tijdens de marktconsultatie dat dit nog niet het geval is. Er zijn een 200-tal 

subsidielijnen waarvoor de structuur van de aanvraag telkens is opgesteld op maat van de sector. 

Bovendien is binnenin een sector elk project anders. De aanvragers brengen dus vaak specifieke 

aspecten naar voor die voor hen van belang zijn. Het structureren van al deze subsidielijnen zit op dit 

moment in de inventarisatiefase, met als lange termijn doel volledige automatisatie mogelijk te maken. 
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Use case 7.1b: 

Risicoscore: 20-40 

Indien de data niet gestructureerd is moeten algoritmes worden toegepast die de context van tekst 

verstaan. Deze schuren aan tegen wat technologisch mogelijk is. Bijkomend bestaat het risico dat in 

subsidie aanvragen de begeleidende tekst te summier is, wat de moeilijkheid zowel voor training als 

voor uiteindelijke analyse sterk omhoog drijft.  

Use case 7.2: Iedereen kan de interne consistentie van een aanvraag controleren (bv optellen alle 

budgetposten, optellen personeel) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van de 

consistentie van de data. 

Deze use case splits zich op in 7.2a en 7.2b.  

Use case 7.2a: 

Risicoscore: 2 

Zie use case 7.1a. 

Use case 7.2b: 

Risicoscore: 20-40 

Zie use case 7.1b. 

Use case 7.3: Iedereen kan data uit de aanvraag van één aanvrager controleren op consistentie met 

data uit een aanvraag van een andere aanvrager (bv subsidies doorfactureren in kader van 

partnerships) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van de consistentie van de 

data. 

Deze use case splits zich op in 7.3a en 7.3b.  

Use case 7.3a: 

Risicoscore: 2 

Zie use case 7.1a. 

Use case 7.3b: 

Risicoscore: 20-40 

Zie use case 7.1b. 

Use case 8: Iedereen kan automatisch inzicht krijgen over subsidies bij andere overheden voor 

dezelfde aanvrager zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij het controleren van de consistentie van 

de data. 

Deze use case splitst zich op in 8a en 8b. 

Use case 8a: 

Risicoscore: 3 

Er wordt aangeraden om volledige automatisatie niet zelf in te ontwikkelen maar te gaan voor 

alternatieve oplossingen die allemaal al tijdswinst kunnen opleveren: 

1. Het automatiseren van het huidige manueel mailingproces. Hierbij worden automatisch 

mails uitgestuurd naar alle mogelijke betrokken overheden die via standaardantwoorden 

kunnen reageren.  

2. Het automatisch nakijken en narekenen van de jaarrekeningen en hier subsidies uithalen. 

3. Gebruik maken van andere projecten zoals het subsidieregister.  
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Use case 8b: 

Risicoscore: 40 

Het risico is enorm hoog indien dit proces volledig moet worden geautomatiseerd. Dit is dan ook een 

apart project: het subsidieregister. Dit is een tijdrovend project door de integratienood voor alle 

overheden inclusief de lokale overheden. 

Use case 9: Iedereen kan automatische waarschuwingen krijgen wanneer bepaalde decretale criteria 

niet gehaald worden (bv minimum bezoekersaantal, inkomsten) zodat ze tijd en objectiviteit winnen 

bij het geven van duiding bij de cijfers. 

Deze use case splits zich op in 9a en 9b. Opnieuw omvat a de use case met gestructureerde data en b 

de use case met ongestructureerde data.  

Use case 9a: 

Risicoscore: 0.5 

Gezien de structuur van de data en de duidelijke definitie van de decretale criteria hangen hier geen 

risico’s aan vast.  

Use case 9b: 

Risicoscore: 20-40 

Zie use case 7.1b. 

Use case 10: Iedereen kan automatisch een verduidelijking toevoegen in het geval van wijzigingen in 

het subsidiekader voor de generieke toelichting zodat ze tijd en objectiviteit winnen bij het geven van 

duiding bij de cijfers. 

Risicoscore: 13 

Hier zijn een aantal niet technologische risico’s aan verbonden: 

• Alle bestaande en nieuwe wetteksten moeten worden vertaald naar implementeerbare 

regels. Hiervoor moet een leidraad worden opgesteld met daarin de juiste manier van 

werken. Verder moeten ook ervaren evaluatoren worden aangesteld die deze taak opnemen. 

• Er moet een gebruiksvriendelijk proces en interface worden uitgetekend die de 

veranderingen overzichtelijk weergeeft.  

• Er moeten duidelijke regels worden opgesteld omtrent welke wetgeving van toepassing is 

voor welke dossiers. Hierbij moeten voor alle dossiers de decreten worden weergegeven die 

van toepassing waren bij de start van het dossier.  

Eens deze zaken duidelijk zijn is deze use case technisch gezien niet moeilijk te implementeren.  

Use case 11: Iedereen kan het bedrijfsrevisor verslag (indien beschikbaar) gebruiken om bepaalde 

checks rond de financiële leefbaarheid van de organisatie zelf niet meer te doen zodat ze tijd winnen 

omdat beter geplaatste mensen al voor mij geoordeeld hebben. 

Risicoscore: 20-40 

Aangezien het bedrijfsrevisor verslag ongestructureerde data bevat is het volledig automatiseren van 

dit proces technologisch zeer moeilijk. Er kan wel annotatie worden toegevoegd zodat tijdswinst kan 

worden gecreëerd.  
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Use case 12.1: Iedereen kan een benchmark krijgen over kwantificeerbare indicatoren (bv 

personeelskost, aandeel van subsidie, eigen inbreng, overnachtingscijfers...) van de organisatie op 

basis van soortgelijke aanvragers (recente en historische) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij 

de beoordeling van de criteria. 

Risicoscore: 0.5 

Gegeven dat de gevraagde benchmarks gestructureerde data behandelen bevat deze use case 

nauwelijks technologisch risico.  

Use case 12.2: Iedereen kan automatisch zinvolle ratio’s krijgen en die vergelijken met historische 

ratio’s (bv omzet per VTE) van de aanvrager zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij de beoordeling 

van de criteria. 

Risicoscore: 0.5 

Zie use case 12.1. 

Use case 12.3: Iedereen kan organisaties met structurele aanvragen benchmarken ten opzichte van 

andere vergelijkbare organisaties en ten opzichte van historische data zodat ze tijd, objectiviteit en 

accuraatheid winnen bij de beoordeling van de criteria. 

Risicoscore: 0.5 

Zie use case 12.1. 

Use case 13: Iedereen kan per type project een lijst krijgen van minimum indicatoren die succesvolle 

projecten in het verleden gehaald hebben (bv bezoekersaantallen) mogelijks met meerdere definities 

van succes (bv zakelijk vs inhoudelijk) zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij de beoordeling van 

de criteria. 

Risicoscore: 8 

Hier moeten de definities van succes eerst worden omgezet in KPI’s door samen te werken met de 

experts inzake subsidies. Verder is er een risico dat er niet voldoende data aanwezig is om de 

algoritmes te trainen.  

Use case 14: Iedereen kan antwoorden op de standaardvragen uit een stramien al deels vooraf 

ingevuld krijgen zodat ze tijd en accuraatheid winnen bij de beoordeling van de criteria. 

Risicoscore: 20-40 

Het risico hier zit hem in het behandelen van tekst. De technologische uitdaging is gelijkaardig aan use 

case 7.1b.  

Use case 15: Iedereen kan automatisch de aanvraag laten scannen en een indicatie krijgen welke 

aspecten het best en het zwakst onderbouwd zijn zodat ze tijd winnen via een snelle lezing. 

Risicoscore: 13-20 

Zie use case 16.1.  

Use case 16.1: Iedereen kan automatisch de historiekfiche, de aanvraag en alle data laten scannen 

en per criterium een initiële score toekennen zodat ze tijd winnen via een snelle lezing, als check of 

om reacties uit te lokken. 

Risicoscore: 13-20 

De markt stelt hier als voorwaarde dat er voldoende voorbeelden voor handen moeten zijn waar een 

score per criterium is toegekend. Verder kan het voor de user experience en vertrouwen in het 

algoritme van groot belang zijn dat er duiding wordt gegeven bij de voorspelde scores. Zo kweken de 

gebruikers inzicht en vertrouwen.  
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Door de verschillende soorten data splitst de use case zich op in 16.1a en 16.1b 

Use case 16.1a: 

Risicoscore: 5 

Indien er voldoende gestructureerde inputparameters aanwezig zijn kunnen klassieke machine 

learning technieken worden gebruikt om scores te voorspellen.  

Use case 16.1b: 

Risicoscore: 20-40 

Het grootste risico zit in het toekennen van scores voor onderdelen waar geen gestructureerde data 

aanwezig is. Hier moeten machine learning technieken worden toegepast om van ongestructureerde 

data over te gaan tot gestructureerde data. Hierbij kan het nodig zijn dat de historiek aan aanvragen 

geannoteerd wordt om training mogelijk te maken. De markt raadt dan ook aan om in samenspraak 

met de aanbieder te investeren in structuur van de aanvragen.  

Toch kan ook met ongestructureerde data al heel wat worden gedaan, zoals herkenning van 

belangrijke woorden en correlatie van die woorden met reeds geëvalueerde aanvragen. 

Use case 16.2: Iedereen kan automatisch de historiekfiche, de aanvraag en alle data laten scannen 

en een waarschijnlijke goedkeuringsscore toekennen zodat ze tijd winnen via een snelle lezing, als 

check of om reacties uit te lokken. 

Use case 16.2a: 

Risicoscore: 5 

De toegepaste technologie is dezelfde als use case 16.1a. 

Use case 16.2b: 

Risicoscore: 20-40 

De toegepaste technologie is dezelfde als use case 16.1b. 

Use case 17.1: Iedereen kan zichzelf benchmarken op basis van zijn historische score ten opzichte 

van de rest van de populatie en waarom, zodat ze zich sneller ontwikkelen tot een adviseur die 

onafhankelijk en objectief advies geeft.  

Risicoscore: 5 

Indien de data reeds gestructureerd is door andere use cases (vb. 7.1b-7.3b) of er enkel gebruik wordt 

gemaakt van gestructureerde data is dit technisch gezien een eenvoudige use case. De risico’s zitten 

in de hoeveelheid data die aanwezig is en het correct toepassen van de GDPR wetgeving.  

Er wordt aangeraden om deze use case niet als eerste te ontwikkelen maar gebruik te maken van het 

werk dat gedaan is tijdens voor de andere use cases.  

Use case 17.2: Nieuwe adviseurs kunnen versneld getraind worden op hun evaluatie skills door 

middel van een expertsysteem met historische data zodat ze zich ontwikkelen tot adviseur die 

onafhankelijk en objectief advies geven.  

Risicoscore: 5 

Zie use case 17.1. 
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Use case 17.3: Iedereen kan automatisch confidentiële en gepersonaliseerde feedback krijgen over 

zijn evaluaties ten opzichte van collega's en historische data (in functie van type projecten, 

organisatie…) zodat de objectiviteit van de beoordeling verbeterd wordt. 

Risicoscore: 5  

Zie use case 17.1. 

Use case 18: Iedereen kan automatisch aandachtspunten (vb van dossier, criteria, specifieke focus 

elementen) laten genereren op basis van metadata (bv. soort project, soort organisatie, historiek) 

zodat de objectiviteit van de beoordeling verbeterd wordt. 

Risicoscore: 13 

Technisch gezien splits dit zich uit in 2 stappen.  

1. Het categoriseren van gelijkaardige organisaties 

2. Het trainen van een algoritme dat voor elk type organisatie aandachtspunten naar boven 

brengt in de vorm van een recommandatie 

Beide stappen zijn technisch haalbaar indien er voldoende voorbeelden aanwezig zijn. Wel wordt er 

aangeraden om niet enkel met metadata te werken, maar gebruik te maken van de volledige aanvraag. 

Zeker voor de training is dit van belang omdat er verwacht wordt dat de aandachtspunten in de details 

van de aanvraag zitten.  

Verder wordt er aangeraden om te starten van de definitie van objectiviteit. De algoritmes leren op 

basis van reeds geëvalueerde aanvragen. Indien deze op een subjectieve manier beoordeeld zijn, 

zullen de algoritmes ook subjectief zijn. 

5.3 Algemene opmerkingen van de markt 

Naast de risicoscores van de use cases wou de markt ook nog enkele algemene opmerkingen 

meegeven waar CJM rekening mee kan houden: 

• Zoals al duidelijk werd bij de omschrijving van de technische risico’s per use case moet men 

vooral veel aandacht schenken aan de data zelf: 

o Is de data te vinden en hoe kan men ze ontsluiten? 

o Is er voldoende data aanwezig? 

o Moet er worden vertrouwd op gestructureerde data of ongestructureerde data? 

o Kan er structuur worden gebracht in de data door aanpassingen in het proces? 

• Er wordt aangeraden om bij het opstellen van evaluatiecriteria en dergelijke data driven te 

werken. Dit wil zeggen dat belangrijke criteria, cijfers, onderdelen van de aanvraag… worden 

geïdentificeerd door algoritmes die automatisch de belangrijkste data naar boven doen 

drijven. Dit zal een veel objectiever algoritme opleveren dan het selecteren van data op basis 

van menselijke intuïtie.  

• Bij de zoektocht naar data en het ontsluiten ervan denkt men best eerst na over alternatieve 

oplossingen. Zo kan er vaak worden samengewerkt met partners die reeds over deze data 

beschikken om tijd te besparen.   
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6 Synthese: het commercieel traject 

6.1 Prioriteren van de use cases 

Figuur 1 weerspiegelt de prioritaire uitdagingen van de toepassing in een zgn. prioriteringsmatrix van 

waarde vs. risico. Op de verticale as bevindt zich de waarde of score van het innovatiepotentieel. De 

bepaling hiervan is gedaan aan de hand van de use cases die voorgelegd zijn aan de gebruikers via 

planning poker zoals omschreven in sectie 4.24.2. Op de horizontale as bevindt zich het risico of de 

risicoscore. De bepaling hiervan is gedaan aan de hand van de use cases die voorgelegd zijn aan de 

industriespelers en kennisinstellingen via planning poker zoals omschreven in sectie 5.2. 

Binnen deze matrix worden typisch een viertal zones onderscheiden. Linksboven liggen de kritische 

functionaliteiten van het eindproduct die een hoge toegevoegde waarde hebben voor de 

eindgebruiker maar waarvan het risico eerder beperkt is. Rechtsboven situeren zich de elementen met 

een hoge toegevoegde waarde voor de eindgebruiker en met bovendien een aanzienlijk risico. 

Linksonder liggen de details van het eindproduct waarvan de toegevoegde waarde eerder beperkt is 

en die daarenboven geen hoog risico met zich meedragen. Het laatste kwadrant bevat de zaken die 

weinig toegevoegde waarde leveren en toch een hoog risico inhouden. Deze zijn voor het eindproduct 

op dit moment helemaal niet belangrijk. 

Use cases waarbij de meningen van de gebruiker verdeeld waren staan 2 maal in de matrix als x en x’ 

 

Figuur 1 Prioritering van de use cases 

.  
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6.2 Het effect van de software lagen en types data 

Om een beter inzicht te krijgen in de bronnen van waarde en risico kunnen de use cases geclusterd 

worden op basis van 2 factoren: 

1. Het type data dat vereist is voor de use case. Er worden verschillende clusters gecreëerd voor: 

a. Gestructureerde data uit interne bronnen 

b. Gestructureerde data uit externe bronnen 

c. Ongestructureerde data 

2. De software lagen omschreven in 5.1. Er worden aparte clusters gemaakt voor use cases die: 

a. Data verzamelen (laag 1) 

b. Data analyseren (laag 2) 

c. Data interpreteren (laag3) 

Met deze opsplitsing zijn er in totaal 9 clusters, deze worden schematisch weergegeven in figuur 3. 

Binnen elke cluster (en dus elke rechthoek), komt het risico op de x-as en de waarde op de y-as. Om 

de figuur overzichtelijk te houden is de waarde in 3 categorieën opgedeeld: ≤8, 13, ≥20. Ook het risico 

is in 3 categorieën opgedeeld: ≤5, 8, ≥13.  

 

 

Figuur 2 Het framework dat de software laag en type data in rekening brengt 

 

 

 



Quickscan Organisaties 

26/11/2017 EWI – PIO – 2017 37 

De prioriteringsmatrix en clustering kunnen nu gecombineerd worden tot één framework. Dit is 

schematisch weergegeven in figuur 4. Indien er use cases zijn die intelligente interpretatie nodig 

hebben om data te verzamelen, komen die op laag 3 terecht. Dit is het geval voor use cases 5.1b-5.3b 

waarbij gegevens uit ongestructureerde data moet gehaald worden.  

Hier wordt heel wat duidelijk. Use cases die werken met ongestructureerde data hebben brengen 

hogere technologische risico’s met zich mee. Dit is in lijn met de algemene opmerking die de markt 

gaf.  

 

Figuur 3 Prioritering van de use cases per cluster 

6.3 Volgorde van ontwikkeling 

Het framework in figuur 4 laat in de eerste plaats toe om een selectie te maken van use cases die 

onderdeel zullen uitmaken van het vervolg van het project. Er wordt aangeraden om use cases 7.1b-

7.3b, 8b, 9b, 10, 11, 14, 15, 16.1b-16.2b, 18 door het te hoge technologisch risico geen deel meer te 

laten uitmaken van de scope.  

Daarnaast zijn er ook 2 belangrijke inzichten die de basis vormen voor de logica die het plan van aanpak 

vormgeeft. 

• De markt raadde aan om eerst de nodige data te verzamelen en structureren voor er 

overgegaan wordt naar analyse en interpretatie 

• Het type data heeft een grote invloed op het technologisch risico van de use case 
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Figuur 4 Het opdelen van ontwikkeling in fases 

6.3.1 Fase 1: Eerste analyse met gestructureerde, interne data 

Tijdens deze fase dient de scope scherp gesteld te worden op maat van de gebruikersgroep om de 

hoge toegevoegde waarde effectief te realiseren. Hierbij kan men op basis van de use cases feature 

per feature ontwikkelen, en dit met gestructureerde data die CJM reeds ter beschikking heeft. Al deze 

features kunnen reeds worden geïntegreerd in een standalone applicatie. Het risico van deze use cases 

is laag omdat alle data al aanwezig is en gestructureerd is. 

Verder moet er aandacht zijn voor de volgende zaken: 

• Het opstellen van definities voor objectiviteit, succes en zakelijke criteria per subsidielijn.  

• Het in kaart brengen van processen van de gebruikers en opportuniteiten om meer 

gestructureerde data via de aanvraag te verzamelen.  

• Het identificeren van problemen die niet kunnen opgelost worden door gebruik te maken van 

interne data. 

In concreto gaat het om de volgende use cases, allen met een risicoscore lager dan 5: 

2  Centraal verzamelen van documenten uit de aanvraag(historiek) 

5.1a-5.3a  Manueel vergelijken van aanvragen tov. historische en gelijkaardige aanvragen 

7.1a-7.3a  Controleren van gestructureerde data op consistentie  

9a  Waarschuwen wanneer decretale criteria niet gehaald worden 

12.1-12.3  Benchmarken van aanvragen ten opzichte van elkaar 



Quickscan Organisaties 

26/11/2017 EWI – PIO – 2017 39 

6.3.2 Fase 2: Het verrijken van data via externe bronnen  

In de tweede fase moet er aandacht zijn voor het verrijken van de data via externe bronnen. In deze 

fase wordt er gewerkt met externe bronnen waar de data gestructureerd aanwezig is. Deze data kan 

komen van partners of instellingen zoals de nationale bank.  

Het is van belang dat alle learnings uit fase 1 worden meegenomen. Dit om te vermijden dat er veel 

tijd en energie wordt gestoken in het ontwikkelen van features waarvoor een alternatieve oplossing 

bestaat of die een lage gerealiseerde WOW-score bij de gebruiker hebben.  

In concreto wordt er gewerkt op de volgende use cases: 

3.1-3.4  Inladen van kerncijfers komende uit externe bronnen 

4  Automatiseren van het inladen van cijfers voor de aanvrager 

6  Verzamelen en manueel vergelijken van data uit meerdere bronnen  

8a-8b  Controleren op subsidies bij andere overheden 

6.3.3 Fase 3: Intelligent evalueren van aanvragen met gestructureerde data 

In deze fase worden intelligente algoritmes ingeschakeld om de aanvragen te evalueren. Hierbij 

wordt ervan uitgegaan dat de use cases uit fase 1 en 2  opgelost zijn. Dit wil zeggen dat data die in 

fase 1 en 2 nog als extern beschouwd werden nu aanwezig zijn in de interne bronnen. 

In concreto wordt er gewerkt op de volgende use cases: 

13  Opstellen van minimumindicatoren van succesvolle projecten 

16.1a-16.2a Schatten van een score per criteria of kans op goedkeuring 

17.1-17.3  Trainen van evaluatoren op objectiviteit 

Hierbij gaf de markt als opmerking dat use cases 17.1-17.3 gebruik kan maken van de ontwikkelingen 

uit 16.1a-16.2a.  

6.3.4 Fase 4: Het aanwenden van ongestructureerde data 

Tot slot kan de tekst uit de aanvragen worden geïnterpreteerd zodat er data kan worden uitgehaald 

die  use cases 5.1a-5.3a versterkt.  

5.1b-5.3b Manueel vergelijken van aanvragen tov. historische en gelijkaardige aanvragen 
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6.4 Aanbeveling voor de aanbestedingsprocedure en ontwikkeling 

Al het voorgaande laat toe om een overzicht te maken van geselecteerde use cases. Deze worden 

weergegeven op de prioriteringsmatrix. Voor alle use cases die nog deel uitmaken van de scope kan 

worden overgegaan tot een klassieke aanbestedingsprocedure.  

 

Zoals eerder aangehaald, wordt er best use case per use case gewerkt. Bij alle use cases moeten de 

volgende stappen worden doorlopen: 

• Analyseren van de benodigde databronnen en het verzamelen van de data zelf 

• Ontwikkelen van het algoritme en/of visualisatie 

• Uitproberen van het algoritme in de praktijk 

• Maken van een prototype met aandacht voor gebruiksvriendelijkheid 

• Invoeren van de software in de bestaande processen 

Het innovatieve gedeelte zit in het verzamelen en structureren van data waarbij vaak vele bronnen 

moeten aangesproken worden. Dit is meteen ook de reden dat elke ontwikkeling moet starten met 

een analyse van de databronnen en selectie van de data op basis van de effort die nodig is om ze te 

verzamelen.  
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7 Voorwaarden tot succes 

Best wordt de beoogde technologie gradueel ingevoerd, om te bekijken welke features een absolute 

meerwaarde bieden en ze allemaal te evalueren zonder al te hoge kosten op te lopen. Ten tweede 

geeft dit CJM de tijd om het menselijke vertrouwen in de technologie op te bouwen. Zo kan de huidige 

organisatie gradueel mee evolueren met de technologie.  

Er wordt aangeraden om iteratief te werk te gaan, waarbij elke use case eerst wordt ontwikkeld voor 

een subsidielijn die dient als piloot. De ontwikkelde software en learnings kunnen dan gebruikt worden 

om de use cases met hoogste value uit te rollen naar alle subsidielijnen.  

Deze aanpak zorgt ervoor dat de invoering van nieuwe technologie zich langzaam in 

productiviteitswinsten zal vertalen, en zeker niet toelaat om op korte termijn bijvoorbeeld het aantal 

evaluatoren te verminderen.  
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Bijlage A: State of the Art analyse 
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