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1. BESCHRIJVING PROJECT QUICKSCAN ORGANISATIES  

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 
heeft ondersteuning geboden aan het project ‘Quickscan Organisaties’ op initiatief van het departement Cul-
tuur, Jeugd en Media (CJM). 

 PROGRAMMA INNOVATIEVE OVERHEIDSOPDRACHTEN 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap en Inno-
vatie (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 Vlaan-
deren stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te besteden aan innovatieve overheidsop-
drachten, 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 maat-
schappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere over-
heid, competitievere ondernemingen en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, 
milieu en energie, veiligheid, enz.). 
 
Verdere informatie over het PIO is te vinden op de PIO-website:  
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be.  
 

 PROJECT ‘QUICKSCAN ORGANISATIES’   

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) heeft een projectvoorstel ingediend bij het PIO op 9 juni 2017.  
 

1.2.1 Het project in het kort 

 
Met het project, getiteld ‘Quickscan organisaties’, wil het Departement CJM een digitale tool of quickscan voor 
organisaties laten ontwikkelen, die het mogelijk maakt om tot een snellere en efficiëntere beoordeling te komen 
van de zakelijke maturiteit van aanvragers van subsidies, vergunningen, erkenningen, enz.  
 
Diverse overheidsorganisaties beoordelen subsidie- en andere aanvragen zowel op hun inhoudelijke ambitie als 
op de zakelijke slagkracht van de aanvrager. Dit laatste om na te gaan of de aanvrager voldoende zakelijke ma-
turiteit bezit om het inhoudelijke luik tot een goed einde te brengen. Door het uitwerken van een quickscan 
voor organisaties, gebaseerd op een algoritme dat de zakelijke maturiteit kan inschatten van (non-profit)orga-
nisaties op basis van een aantal parameters, is het mogelijk de zakelijke beoordeling én ontvankelijkheid te au-
tomatiseren en de tijdsinvestering voor de aanvrager en de beoordelaars terug te brengen tot een minimum. 
 
Vanuit een risicobewuste benadering wordt er zo vertrouwd op objectieve parameters en impliceert dit een 
efficiëntiewinst voor beide partijen. De aanvrager en beoordelaar kunnen zo hun energie focussen op de inhou-
delijke ambities en de realisatie van de opdracht of het project.  

http://www.ewi-vlaanderen.be/innovatieve-overheidsopdrachten
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Naast (1) het correct inschatten van de zakelijke maturiteit van aanvragers op basis van een aantal parameters 
moet de te ontwikkelen tool ook helpen om (2) de resultaten mooi te visualiseren aan de aanvragers. Dit laatste 
is ondergeschikt aan de eerste uitdaging. 
 

1.2.2 Situering binnen CJM 

 
Het Departement CJM voert een kleine 200-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 bete-
kent 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 re-
aliseren voor de aanvragers en beoordelaars. De tijdsinvestering en aandacht kan zo verlegd worden naar de 
inhoudelijke ambities.  
 
‘Quickscan Organisaties’ heeft als doel om een tool/logica/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  
 

 
 
Het kunnen inschatten van de maturiteit moet het mogelijk maken om, op basis van een risico-inschatting op 
basis van de parameters ter zake, vertrouwen in de organisaties te stellen om ze een bepaalde som subsidies 
ter beschikking te stellen, zonder overdreven planlast en het risico te lopen dat de middelen, door onvoldoende 
zakelijke maturiteit, niet goed besteed kunnen worden.  
 
Het effect dat beoogd wordt is een daling van de plan- en werklast, zowel bij de aanvraag- en ontvankelijkheids-
fase, als bij de rapporteringsfase door enerzijds in te spelen op het verwachtingsmanagement bij de aanvrager 

Quickscan

Projectplan

Zakelijk plan

Beleidsplan 
(mix. 
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(“Kom ik wel in aanmerking?”, “Wat is de kans dat ik slaag?”), anderzijds door gebruik te maken van authentieke 
bronnen (het niet herhaaldelijk opvragen van informatie).  
 
De quickscan moet er tevens toe bijdragen dat diverse procesblokken in het subsidieproces meer in proportie 
kunnen worden vormgegeven, aangezien de parameters de zakelijke maturiteit kunnen inschatten en daarmee 
dus ook inzicht kunnen geven in bepaalde risico’s. Dit betekent bijv. dat door de juiste, zakelijk relevante para-
meters te selecteren, enkele risico’s uitgeschakeld of geminimaliseerd worden en de huidige processtappen 
(bijv. de rapportering en verantwoording) gereduceerd kunnen worden. Zo worden de processen eenvoudiger 
en proportioneel ingericht t.a.v. de resterende risico’s. 

 
 
 
 
Kortom, de ‘Quickscan Organisaties’ vormt een digitale tool die diverse (digitale) bouwstenen van de Vlaamse 
Overheid samenbrengt en aldus toelaat om: 
 

- Informatie uit authentieke bronnen direct te ontsluiten naar (potentiële) subsidieaanvragers; 
- Informatie uit eerdere rapporteringen aan de VO of aan andere entiteiten direct te ontsluiten naar (po-

tentiële) subsidieaanvragers; 
- Geparametriseerde gegevens uit die bronnen visueel weer te geven over de tijd; 
- Beleidsdoelgroepen te segmenteren op basis van zakelijke maturiteit; 
- Aanvragers op basis van hun zakelijke maturiteit toegang te geven tot bepaalde beleidsmaatregelen (sub-

sidies/erkenningen/vergunningen, enz.); 
- Aanvragers toe te leiden naar bepaalde beleidsinstrumenten waarvoor ze in aanmerking komen (automa-

tische toeleiding); 
- In te spelen op het verwachtingsmanagement van de aanvragers door de visuele weergaven in combinatie 

met de weergegeven normen per beleidsinstrument. Door zichzelf als organisatie af te zetten tegen de 
eigen historiek, gemiddelden van vergelijkbare actoren of een bepaalde norm gaat men meer inzicht krij-
gen in het realisme van een bepaalde aanvraag. Dit bepaalt het verwachtingsmanagement zodat een meer 
realistische benadering aan de dag gelegd wordt bij het indienen van een subsidieaanvraag. 

 

1.2.3 Voortraject binnen CJM 

 
Een brainstorm binnen het Departement CJM met insteken vanuit het management, staffuncties en de IT-ex-
perten heeft geleid tot een eerste concept.  
 

Authentieke 
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Proportionele 
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Vervolgens heeft het Departement CJM een externe partner verzocht om in een vooronderzoek na te gaan welke 
parameters nuttig zijn voor het bepalen van de zakelijke maturiteit. Criteria voor de parameters waren: alge-
meen aanvaarde informatie, vlot beschikbaar, vlot toetsbaar. Het vooronderzoek heeft tot een longlist geleid 
van diverse potentiële zakelijke parameters. Aan de hand van een beperkte steekproef op bestaande kunsten-
dossiers werden de parameters op hun validiteit en haalbaarheid getest. Hieruit bleek dat er, weliswaar met 
een beperkte mate van veralgemeenbaarheid, parameters te identificeren zijn om de zakelijke maturiteit van 
een aanvrager correct te kunnen inschatten.  
 
Ook het tweede facet van de opdracht, met name het visualiseren van zakelijke gegevens aan subsidieaanvra-
gers, kent al een voortraject. In het Departement CJM hebben een drietal medewerkers, gekanaliseerd via de 
IT-taskforce, al gewerkt aan een visualisatietool. Ze deden dit aan de hand van gegevens uit de werkingssubsidies 
van Kunsten. De eerste resultaten zijn hiervan beschikbaar maar moeten nog verder verfijnd worden.  
 
Voor beide facetten is er m.a.w. nog nood aan vervolgonderzoek, dit om de resultaten van het vooronderzoek 
– al bij al beperkt in opzet en qua steekproef - te valideren en aan te vullen met andere bruikbare parameters, 
de toepassing van de tool uit te kunnen breiden naar andere sectoren/overheidsdiensten, de visualisatie van de 
zakelijke gegevens te kunnen verfijnen, enz.   
 
Tegelijkertijd betekent dit dat het project niet van nul moet beginnen maar kan voortwerken op de resultaten 
van het voortraject, wat de haalbaarheid ervan sterk verhoogt.  
 

1.2.4 Reikwijdte en afstemming 

 
Om ruimere verspreiding van de tool in de toekomst toe te laten, heeft het Departement CJM het concept en 
de resultaten van het vooronderzoek gedeeld met diverse entiteiten van de Vlaamse overheid: 
 

- Het Departement CJM engageert zich i.f.v. het optimaliseren van de subsidieprocessen in het traject 
Slimme Subsidies (stuurgroep en projectgroep) van Informatie Vlaanderen. In dit forum werd dit idee al 
herhaaldelijk afgetoetst en het enthousiasme om hiervan gebruik te maken is groot. 

- Het Departement CJM werkt aan een digitalisering van de subsidieprocessen en stemt dit IT-matig af op 
de bouwstenen van de Vlaamse overheid (principes van Vlaanderen Radicaal Digitaal). Het idee van de 
profielschets werd afgetoetst op de ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’-dag en werd door een brede waaier 
aan entiteiten in twee van de drie sporen weerhouden als ‘prioritair te ontwikkelen’. Het idee heeft 
namelijk potentieel voor erkenningen, vergunningen en andere subsidieprocessen en dus ook een hele 
waaier aan entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Zo wordt ondertussen een samenwerking opgezet 
met Veerle De Bock, projectleider voor het e-loket voor ondernemingen. 

 

1.2.5 Voortraject i.s.m. PIO  

 
Na een positief advies door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is het PIO het engagement aan-
gegaan om het Departement CJM te begeleiden richting innovatieve oplossing. Een eerste stap in die begeleiding 
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was een doorgedreven behoefteanalyse en marktconsultatie. PIO ging hiervoor in zee met Addestino Innovation 
Management.  
 
Het begeleidingstraject begon met een interne workshop om de dienstverlening van CJM te leren kennen en 
use cases af te bakenen en te prioriteren van hoog naar laag. Vervolgens volgde een marktconsultatie. Bedoe-
ling van de marktconsultatie was om samen met geïnteresseerde marktspelers en kennisinstellingen de haal-
baarheid en het innovatiepotentieel in te schatten van dit project aan de hand van de intern, vooraf gedefini-
eerde ‘use cases’.  
 
De neerslag van de behoefteanalyse en marktconsultatie is raadpleegbaar op de website van het PIO, 
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be. 

2. PROOF OF CONCEPTS 

De opdracht tot het bouwen van een POC werd initieel in de markt gezet in twee percelen, een met betrekking 
tot het geautomatiseerd omzetten van data en een tweede met betrekking tot het uitbouwen van een algoritme 
en tool. De bedoeling was om in de eerste fase de basis te leggen voor een dataset die gebruikt kon worden bij 
het uitbouwen van een algoritme en tool in de tweede fase. 

2.1. PERCEEL 1: OMZETTEN VAN DATA 

 
Uit de openbare aanbesteding bleken er geen geïnteresseerden te zijn voor het perceel rond de omzetting van 
data. Als reden werd opgegeven dat de dataset te klein was en de bestanden te divers van aard om een goede 
prijs/kwaliteit te kunnen leveren binnen het beperkte tijdspad dat voorhanden was.  
 
Na een tweede contactronde werd er toch een bedrijf (Dynatos) bereid gevonden om een beperkte set van 
documenten om te zetten. Er werd gekozen om jaarrekeningen, ramingen en afsprakennota’s uit de raad van 
bestuur om te zetten. Uit de opdracht konden een aantal lessen worden getrokken: 
 

a. Geautomatiseerd omzetten van documenten heeft enkel zin wanneer het volume voldoende groot is 
(duizenden documenten); 
 
b. Idealiter zijn de documenten voorgestructureerd; ze volgen ofwel een sjabloon, of ze bevatten vaste 
blokken van informatie zodat (zoals een gestructureerd btw-nummer) de software dit kan uitlezen. Een 
derde mogelijkheid is een lijst met standaardformuleringen aanleveren die kan getoetst worden met de 
documenten (classificatie); 
 
c. Aan de basis zijn de documenten uitleesbaar (word, excel, …). Indien het gaat om gescande documen-
ten dient de kwaliteit voldoende te zijn om een goed OCR-proces te kunnen opzetten; 
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d. De kostprijs wordt in sterke mate bepaald door de tijd die nodig is om de automatiseringstroom te 
configureren. Daarnaast is er ook een kost verbonden aan het valideren van fouten bij het uitlezen. 
Afhankelijk van hoe de automatisering opgezet wordt kan dit intern of extern opgenomen worden. 
 
e. Aanspreken van authentieke bronnen biedt meer zekerheid dan inlezen van gegevens. 

 
Omwille van het ontbreken van een aantal documenten en fouten in ingediende jaarrekeningen werd ook getest 
of via RPA (Robotic process automation) deze rekeningen ook geautomatiseerd konden worden ingelezen via 
de nationale balanscentrale. Uit een demo bleek dit proces sneller, accurater en efficiënter te zijn dan het inle-
zen van aangeleverde jaarrekeningen in excel. Randvoorwaarde is wel dat organisaties de jaarrekening neerleg-
gen bij de nationale bank. 
 
Omtrent het omzetten van afsprakennota’s tussen vzw’s en hun raad van bestuur werd vastgesteld dat het om-
zetten van PDF-documenten naar doorzoekbare tekst weinig problemen oplevert mits de kwaliteit voldoende 
is. Gericht informatie extraheren bleek echter moeilijk en vereist een combinatie van NLP- en OCR-technieken. 
De technologie is op dit moment echter nog niet ver genoeg gevorderd om dit op korte termijn in te zetten voor 
het omzetten van full-tekst documenten naar gestructureerde datasets. 
 

2.2. PERCEEL 2: UITBOUWEN POC VOOR QUICKSCAN (ALGORITME EN GEBRUIKS-

KLARE TOOL) MET STEUN VAN PIO 

Voor het tweede perceel van de oproep, met name het bouwen van een algoritme en tool, lanceerden we samen 
met het PIO in juli 2018 een oproep tot ontwikkeling van drie parallelle proof-of-concepts (POC's). Uit acht ge-
interesseerde bedrijven, kozen we drie kandidaten: Cronos/infofarm, Dataroots en Loqutus. Het gaat bewust 
om drie verschillende bedrijven qua aanpak, schaalgrootte en ervaring. 
 
Uiteindelijk presenteerden de drie bedrijven na zes weken een demo van een tool die ingezet kan worden in het 
kader van het dossierbeheer en met name het inschatten van de zakelijke maturiteit van een aanvrager. Uit het 
proces dat gedurende zes weken werd gelopen konden volgende lessen worden getrokken: 
 

a. De dataset die gebruikt wordt om een algoritme te trainen moet voldoende groot en kwalitatief zijn. 
Hierbij is niet het aantal parameters van belang maar wel de hoeveelheid data per parameter en de 
kwaliteit binnen de dataset (volledig, weinig fouten, goed gedocumenteerd) 
 
b. Meer aangesloten bronnen geeft betere inzichten. Zakelijke data beperkt zich niet enkel tot de jaar-
rekeningen maar kan ook bestaan uit gegevens over bestuurders, faillissementen, schulden, etc. Hoe 
meer bronnen kunnen aangesloten worden hoe beter het beeld van een organisatie kan gemaakt wor-
den. Voor de context van de Vlaamse Overheid lijkt het aangewezen om deze vragen via het MAGDA-
platform te laten verlopen voor bronnen die nog niet ontsloten zijn. Voor openbare bronnen (bv. KBO 
gelinkte gegevens) bleek het relatief eenvoudig te zijn data toe te voegen aan de modellen. 
 
c. De fase van business en data understanding is in grote mate bepalend voor het eindresultaat. Hoe 
beter deze fase wordt uitgevoerd, hoe groter de kans dat het resultaat een meerwaarde biedt voor de 
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business. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar tijdens de POC bleek dat hoewel de proef beperkt was 
tot data met betrekking tot het zakelijke luik van een aanvraag er met beperkte inspanning een grote 
meerwaarde geboden kon worden indien de leverancier beter inzicht kreeg in de werkwijze. Hoewel de 
drie bedrijven deze fase benadrukten in hun aanbod, merkten we verschil in de aanpak en vertaalslag 
van de deelnemers aan de POC. 
 
d. De technologie van machine-learning maakt het mogelijk om de kwaliteit en inzichtelijkheid van za-
kelijke gegevens te verhogen. Niet alleen een validatie maar ook interpretatie door een dossierbehan-
delaar blijft nodig. De technologie biedt vooral mogelijkheden om afwijkingen ten aanzien van peers te 
signaleren, complexe modellen (bv. Netwerkmodellen) in beeld te brengen en verhoudingen tussen dos-
siers bloot te leggen. 
 
e. Een groot deel van de dataset van CJM zit vervat in tekstvelden. Een NLP-analyse kan hier mogelijks 
nog data naar boven brengen. Niet-gecodeerde tekstvelden zijn echter moeilijk te verwerken in model-
len. 
 

Gebruik CRISP-DM-methodologie 
 
Voor het opstellen van de POC’s werd door de drie bedrijven gewerkt volgens de CRISP-DM methodologie. Dit 
is een industriewijde standaard. Omwille van de korte doorlooptijd van de POC’s werd dit model echter inge-
kort. Uit de POC blijkt wel dat dit model zijn verdienste heeft en dat het resultaat aanzienlijk beter is indien er 
voldoende tijd wordt uitgetrokken voor de voorbereidende fases (business- & data-understanding) en er itera-
tief gewerkt wordt. Dit vereist wel een belangrijke input en tijdsbesteding vanuit de organisatie/klant. Het is 
belangrijk hiervoor de nodige tijd en personeelsleden vrij te maken. 
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3. NEXT STEPS 

Uit de POC’s komt duidelijk naar voren dat de technologie rijp is voor dit soort toepassingen. Voor de dagelijkse 
praktijk is er ook een duidelijke meerwaarde. Het is daarom zinvol de tool voor de quickscan verder uit te werken 
en te implementeren. 
 
Uit de proefopstelling blijkt wel dat er voldoende tijd moet uitgetrokken worden voor de voorbereidende fase; 
met name het opkuisen en klaarzetten en uitbreiden van de datasets. Hieruit moet een solide dataset komen 
die voor een brede sector kan worden ingezet maar aangevuld kan worden met data uit de verschillende niches.  
 
Deze oefening is generiek van aard en kan leiden tot een aantal parameters die ook inzetbaar zijn binnen andere 
overheidsdiensten. 


