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Abstract

De afdeling Nabestaanden Pensioen binnen APG behandeld processen rondom het informeren en uitkeren
van het nabestaandenpensioen. Dit is het pensioen dat de nabestaanden ontvangen als de verzekerde deel-
nemer komt te overlijden. De datasets die tijdens deze processen verzameld en opgeslagen worden zijn mid-
dels visualisaties en voorspellingen inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is het Design Science Research raamwerk
als methode gebruikt, aangezien een product ontwikkeld is waarbij eerst onzekerheden dienden te worden
weggenomen.

Uit de visualisaties is gebleken dat de datasets verwachtte resultaten hebben, zoals een gemiddelde over-
lijdensleeftijd tussen 70-80 jaar en dat uitschieters verklaarbaar zijn door hogere sterftecijfers in de winter
en de coronapandemie begin 2020. Uit de voorspellingen blijken relevante inzichten naar voren te komen.
Zo kan de start van het aantal processen ‘Toekennen NP’ en ‘Verzoek Info eigen situatie’ worden voorspeld.
Bovendien kan middels het Apriori-algoritme worden aangetoond dat het gemiddeld 24% waarschijnlijk is
dat het proces ‘Toekennen NP’ plaatsvindt wanneer ‘Verzoek Info eigen situatie’ heeft plaatsgevonden. Verder
is gebleken dat de procescombinatie ‘Verzoek Info eigen situatie, Voorbereiden NP’ afhankelijk is van het pro-
ces ‘Toekennen NP’. Tot slot blijkt in 2020 een kleine stijging van het proces ‘Verzoek Info eigen situatie’ te zijn.
De processen ‘Voorbereiden NP’ en ‘Toekennen NP’ zijn daarentegen in 2020 afgenomen.
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1
Introductie

Aanleiding
APG is de grootste pensioenuitvoerder van Nederland en Europa, en werkt in naam en opdracht van meerdere
pensioenfondsen zoals ABP. Het bedrijf heeft meerdere afdelingen met elk een eigen taak. Het project beperkt
zich de hoofd- en deelprocessen binnen de afdeling Nabestaanden Pensioen. Binnen deze afdeling werd de
bestaande operationele procesinformatie niet optimaal benut. Echter raakte de afdeling steeds meer geïnter-
esseerd in welke inzichten er uit de operationele procesdata te verkrijgen zijn, om de nabestaandenpensioen
cases zo goed, volledig en snel mogelijk af te handelen. Deze behoefte werd versterkt door de opkomst van de
coronapandemie. Zo werden er steeds meer Corona gerelateerde cases geopend binnen het proces ’Verzoek
Info eigen situatie’ met vragen zoals ’Kom ik in aanmerking voor nabestaandenpensioen als mijn partner
overlijdt aan Corona?’. Ook voor de twee processen, ’Voorbereiden NP’ en ’Toekennen NP’, werd deze toe-
name in cases ervaren. Het niet optimaal benutten van de procesinformatie in combinatie met de toename
in cases heeft dan ook geleid tot de aanleiding van dit project.

Het nabestaandenpensioen is het geld dat de nabestaanden ontvangen bij het overlijden van de verzek-
erde. Om de processen rondom het nabestaandenpensioen zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen
kunnen inzichten worden gecreëerd middels de bestaande operationele procesinformatie. Deze informatie
wordt momenteel niet gebruikt voor diepgaande analyses. Hierdoor is binnen de afdeling Nabestaanden
Pensioen van APG de behoefte ontstaan om bestaande operationele procesinformatie in kaart te brengen.
De cases en processen die worden gestart wanneer een deelnemer of begunstigde contact opneemt met APG,
dienen zo efficiënt, snel en volledig mogelijk afgehandeld te worden. Dit leidde tot de aanleiding van het on-
derzoek naar de beschikbare procesdata op het gebied van het nabestaandenpensioen, waardoor de cases
efficiënter afgehandeld kunnen worden.

Doelstelling
De opdracht wordt uitgevoerd met als doel om beschikbare procesdata op het gebied van nabestaandenpen-
sioen in kaart te brengen. Dit omdat de bestaande operationele procesinformatie niet optimaal benut wordt.
Op het gebied van nabestaandenpensioen worden telkens verschillende cases opgestart die zo goed, volledig
en snel als mogelijk dienen te worden afgehandeld. Dit vraagt om onderzoek met procesdata dat versterkt
kan worden door externe databronnen, over bijvoorbeeld bevolkingsopbouw en sterftecijfers. Zo kunnen
voorspellingen en trends middels visualisaties en rapportages in kaart worden gebracht.

Het doel zal behaald worden door het uitvoeren van analyses op basis van de te realiseren visualisaties,
in de vormen van trends en voorspellingen. Deze kunnen leiden tot verbetervoorstellen of inzichten in de
huidige datasets en processen, die APG helpen cases zo snel en goed mogelijk te kunnen afhandelen. Daar-
naast kunnen ook verbanden worden gelegd met externe invloeden zodat ook deze (in de toekomst) in acht
kunnen worden genomen. Dit alles om de klant van APG uiteindelijk zo goed mogelijk ten dienste te kunnen
staan.
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1. Introductie

Om de doelstelling te bereiken zal de hoofdvraag “Welke visualisaties en voorspellingen kunnen gemaakt
worden voor de verschillende hoofdprocessen voor de afdeling Nabestaanden Pensioen, met behulp van de
huidige procesdata en eventuele andere externe databronnen?” beantwoord moeten worden. Dit met behulp
van onderstaande deelvragen.

• Welke trends en/of inzichten zijn te ontdekken in interne databronnen?

• Welke trends en/of inzichten zijn te ontdekken in externe databronnen?

• Is er een verklaring voor de interne trends op basis van de externe trends?

• Welke voorspellingen zijn te maken met behulp van de interne en externe databronnen?

3



2
Methode

Gedurende de opdracht is gebruik gemaakt van het Design Science Research (DSR) Hevner-raamwerk, dat uit
meerdere cycli en activiteiten bestaat. Voor deze methode is gekozen omdat een iteratief proces doorlopen
wordt waarbij de knowledge base uitgebreid wordt met nieuwe inzichten en verklaringen. Hierbij zijn onzek-
erheden, in de vorm van deelvragen, weggenomen en middels inzichten verduidelijkt. De DSR-activiteiten
zijn cyclisch doorlopen, zo vinden in het model drie vaste iteraties plaats. Zie hiervoor Figuur 1.

Figure 2.1: Design Science Cycle Hevner (Design Research, 2020)

In de uitgevoerde opdracht hebben echter meerdere iteraties plaatsgevonden. Zo zorgde grounding meerdere
malen voor nieuwe inzichten (Rigor Cycle), waardoor gewenste inzichten van de opdrachtgever werden aange-
vuld en aangepast (Relevance Cycle). Als eerste is binnen de bestaande knowledge base gezocht naar rele-
vante datasets die gebruikt zijn binnen het project. Gesprekken met de opdrachtgever zorgden voor ver-
duidelijking van termen en processen binnen de aangeleverde producten en datasets. Bovendien hebben
tijdens de realisatie van de visualisaties en voorspellingen verschillende deelonderzoeken plaatsgevonden,
waarbij bestaande inzichten zijn gebruikt om fouten in de code op te lossen (Rigor Cycle). Daarnaast zorgden
grounding-activiteiten binnen de dataset voor inzichten (Rigor Cycle), die meerdere malen resulteerden in
toevoeging van nieuwe (ontbrekende) data (Relevance Cycle). Verder vonden meerdere iteraties plaats bij
de Evaluate-fase, doordat de opdrachtgever telkens geïnteresseerder raakte in nieuwe inzichten (Relevance
Cycle).
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2. Methode

Grounding
Bij alle deelvragen is gebruik gemaakt van de knowledge base. Zo is bestaande kennis geraadpleegd voor de
eerste twee deelvragen ‘Welke trends en/of inzichten zijn te ontdekken in interne databronnen?’ en ‘Welke
trends en/of inzichten zijn te ontdekken in externe databronnen?’. De opdrachtgever en collega’s van APG
zijn geraadpleegd om meer inzichten te verkrijgen in de aangeleverde datasets. Bovendien zijn bestaande
datasets van het CBS en machine learning bibliotheken van Python gebruikt en zijn literatuur en forums ger-
aadpleegd voor het oplossen van fouten in de Python-code.

Ook bij de deelvragen ‘Is er een verklaring voor de interne trends op basis van de externe trends?’ en ‘Hoe
zijn alle gevonden externe trends en inzichten te verklaren?’ zijn de opdrachtgever en verschillende inzichten
van het CBS geraadpleegd. Daarnaast zijn ook digitale informatiebronnen geraadpleegd om onderbouwde
verklaringen te kunnen geven aan gemaakte visualisaties.

Tenslotte is bij de deelvraag ‘Welke voorspellingen zijn te maken met behulp van de interne en externe
databronnen?’ ook gebruik gemaakt van de knowledge base. Zo zijn verschillende boeken, websites en fo-
rums geraadpleegd om te komen tot een werkend algoritme wat toepasbaar is op de aangeleverde dataset
van APG, zoals de website van software machine learning bibliotheek Scikit Learn. Bovendien zijn ook ver-
schillende deskundige docenten uit het vakgebied van data science geraadpleegd voor de interpretatie van
resultaten en het herstellen van fouten. Ook zijn de opdrachtgever en collega’s binnen APG geraadpleegd om
meer duidelijkheid te krijgen over de aangeleverde dataset.

Design, Build, Evaluate
Het Designproces bestaat uit een Design Cycle met drie fases; Design, Build en Evaluate. Bij ’Design’ wordt
nagedacht over de te realiseren visualisaties en voorspellingen. De fase ’Build’ realiseert vervolgens deze vi-
sualisaties en voorspellingen, en de fase ’Evaluate’ evalueert of deze voldoen aan de verwachtingen van de
opdrachtgever. Deze fases zijn cyclisch doorlopen, met als doel een eindproduct op te leveren dat in lijn staat
met de gestelde eisen. Hierdoor zijn de resultaten meerdere malen bijgeschaafd om uiteindelijk te komen tot
het gewenste eindresultaat.

Tijdens de Design en Build-fase zijn visualisaties en voorspellingen gemaakt op basis van interne en
externe data. Hierbij is gebruik gemaakt van de programmeertaal Python en zijn verschillende bestaande
Python-bibliotheken en supervised regressie algoritmes toegepast. Voor het in kaart brengen van de ver-
houdingen binnen de dataset en het inzichtelijk maken van de informatiebehoefte van de opdrachtgever,
zijn de bestaande Python-bibliotheken en, zoals vermeld, verschillende input informatiebronnen binnen de
knowledge base gebruikt. Verder zijn voor het maken van voorspellingen, supervised learning algoritmes
gebruikt. Dit zijn algoritmes waarbij er gewerkt met een dataset die het beoogde voorspelingsresultaat en
bijbehorende eigenschappen voor deze voorspelling bevat. Hierdoor kan het model getraind kan worden.
Op basis van deze training ontstaan beschrijvende statistieken die de prestatie van het model weergeven, en
kunnen voorspellingen voor de toekomst worden gemaakt. De gebruikte algoritmes zijn Lineaire Regressie,
Random Forest en Support Vector Machine en Neural Networks.

Daarnaast is het unsupervised Apriori-algoritme in combinatie met Association Rules gebruikt. Deze
combinatie toont veelvoorkomende als-dan-patronen in de itemsets waarbij belangrijke relaties kunnen wor-
den geïdentificeerd. De itemsets worden ook wel de antecedent en consequent genoemd, waarbij het an-
tecedent de itemset is die in de dataset wordt gevonden en de consequent de itemset die in combinatie met
deze antecedent is aangetroffen. De combinatie van twee itemsets resulteert in relevante parameters zoals
support, confidence en lift, die afgeleid zijn uit de antecedenten en consequents.

• Liftwaardes komen voor tussen nul en oneindig. Een lift boven 1 betekent dat de antecedent en de con-
sequent afhankelijk zijn van elkaar. Dit zijn potentiële regels waarbij de consequent in de toekomst kan
voorspellen op basis van het antecedent. Bovendien betekent een liftwaarde van 1 dat de antecedent
en de consequent volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Daarnaast zijn de antecedent en consequent
elkaars vervangers bij een lift lager dan 1, dit betekent dat wanneer het proces van de antecedent aan-
wezig is dat de processen binnen de consequent minder voorkomen.

• Bovendien vertegenwoordigt de confidence de kans dat de consequent voorkomt gegeven dat het pro-
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2. Methode

ces van het antecedent is uitgevoerd. Deze bevindt zich altijd tussen 0 en 1, waarbij een waarde dicht
bij 1 betekent dat de kans groot is dat de consequent plaatsvindt na het gegeven antecedent.

• De waardes in de drie support kolommen geven weer hoe vaak de antecedent, consequent en de com-
binatie van deze twee plaatsvinden in de dataset, in de vorm van de indexwaardes tussen 0 en 1. Door-
dat de datasets tijdsgebonden zijn, zorgden iteraties in de Evaluate-fase nog voor toevoegingen aan de
bestaande dataset. Ook de data afkomstig uit externe bronnen die in de visualisaties gebruikt worden
zijn tijdens dit proces vernieuwd met de meest recente en beschikbare data.
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3
Resultaten

Grounding
Uit de analyse van de procesdata is gebleken dat een case van de afdeling Nabestaanden Pensioen kan bestaan
uit meerdere klantnummers, namelijk de deelnemer en nabestaanden van de overledenen (deelnemer). Boven-
dien heeft iedere case een ‘start case’ en ‘stop case’ timestamp. Binnen deze case worden verschillende pro-
cesstappen uitgevoerd, iedere processtap heeft een ‘start stap’ en ‘einde stap’ als timestamp. Verder kan een
klant meerdere cases hebben. Ook is verduidelijkt dat het opstarten van een proces niet standaard resulteert
in het uitkeren van pensioen aan nabestaanden. Een proces wordt ook opgestart wanneer een begunstigde
informatie opvraagt over de eigen situatie.

Middels het raadplegen van forums, boeken en deskundige docenten zijn verschillende foutmeldingen in
de code verholpen die voor problemen zorgden bij de realisatie van de visualisaties en voorspellingen. Met
name de toevoeging van het Apriori-algoritme was nieuw waardoor grounding zeer relevant was. Daarnaast
zijn ook de ‘gewone’ visualisaties en eventuele uitschieters in de datasets onderbouwd middels het raadple-
gen van digitale literatuur. De grounding resulteerde in de toevoeging van visualisaties met externe datasets
afkomstig van het CBS, die vergeleken zijn met de visualisaties die uit de dataset van APG kwamen. Hieruit
bleek dat de spreiding en variantie van de datasets vrijwel gelijk waren, ondanks de verschillende groottes
van populaties.

Visualisaties en voorspellingen
Ten eerste zijn de interne bronnen gevisualiseerd. Hieruit resulteerden verschillende inzichten waaruit bleek
dat data, zoals klantnummers, ontbraken. Bovendien is gebleken dat de data van november en december
2020 ontbraken in de datasets. Dit komt door de tijdsgebondenheid van de datasets, en was zowel op interne
als externe bronnen van toepassing. Op basis van de complete en nieuwe data, die verkregen is op vrijdag 22
januari 2021, zijn de visualisaties en voorspellingen bijgewerkt. Verder betreffen deze alleen deelnemers en
zijn gebaseerd op data uit 2018, 2019 en 2020. De resterende jaren zijn buiten beschouwing gelaten, omdat
de jaren 1950 tot en met 2017 een klein tot nihil percentage van de populatie vertegenwoordigen.

De visualisaties zijn gerealiseerd in de vorm van interactieve dashboards, met bijbehorende documen-
tatie. Per hoofdproces, ‘Verzoek Info eigen situatie’, ‘Voorbereiden NP’, en ‘Toekennen NP’, is een apart dash-
board gecreëerd. Ook is opgevallen dat in de dataset ’CasesToekennenNP’ totaal 19.440 probleemcases zijn.
Dit zijn cases met dubbele start- en/of einddatums. De voorspellingen zijn beschreven in de documentatie
en uit te voeren middels de geprogrammeerde code.

Visualisaties interne bronnen
Uit de visualisaties van de intern bronnen resulteerde interessante inzichten. Zo is de gemiddelde duur in
dagen voor de cases in kaart gebracht. Middels de histogram, zie Figuur 3.1, is aangetoond hoelang de cases
van Toekennen NP duren. Hieruit is gebleken dat het grootste gedeelte van de cases binnen enkele uren (0
dagen) worden afgehandeld. De langste case duurt 183 dagen.

Verder is de duur van processtappen inzichtelijk gemaakt. Hierbij blijkt dat verschillende processtappen
nulwaarden bevatten, deze zijn verklaarbaar door geautomatiseerde processen. Bovendien worden outliers
getoond die mogelijk ontstaan door het niet of te laat registreren van een afronding. Bij deze outliers valt
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3. Resultaten

Figure 3.1: Duur cases Toekennen NP (Documentatie visualisaties Nabestaanden Pensioen, 2021)

op dat de processtap ’Toek-herz-beheer’ de grootste outliers in duur én doorlooptijd bevat. Daarnaast zijn
patronen tussen processtappen in inzichtelijk gemaakt. Hieruit zijn een aantal veelvoorkomende patronen
ontdekt, het meest gebruikte patroon is: Omboeken werkvoorraad in team, Toek-herz-beheer, Bepaal ver-
ificatie, Afronden verif. Automatisch, Afsluiten. Ook is dit te herkennen in het feit dat de processtappen
Omboeken werkvoorraad in team, Toek-herz-beheer, Bepaal verificatie, het vaakst worden uitgevoerd.

Visualisaties externe bronnen
Aan verschillende visualisatise is externe brondata van het CBS toegevoegd, om deze te vergelijken met de
APG-dataset. De externe datasets zijn ingezet voor het maken van visualisaties voor sterftecijfers voor man-
nen en vrouwen per maand, zie hiervoor Figuur 3.2. Hiervoor is gebruik gemaakt van de meest recente
dataset die beschikbaar is. Door de tijdgebondenheid van deze dataset zijn de meest recente gegevens zoals
de statistieken rondom november/december 2020 pas later toegevoegd.

Figure 3.2: Overlijdensstatistieken man en vrouw, APG en CBS (Documentatie visualisaties Nabestaanden Pensioen, 2021)

Verklaring interne trends op basis van externe trends
Als eerste zijn sterftecijfers voor mannen en vrouwen in kaart gebracht, zie Figuur 3.3. Deze bevatten de
gegevens van APG en het CBS. Hierbij is opvallend dat statistieken van maart en april hogere resultaten geven.
Dit is mogelijk verklaarbaar doordat in 2020 gemiddeld meer mensen zijn overleden in deze periode door de
invloed van de wereldwijde Coronaepidemie. Daarnaast is dit ook verklaarbaar doordat dit wintermaanden
betreft en hier het sterftecijfers hoger ligt dan in andere maanden. De visualisatie is verdeeld in man/vrouw.
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3. Resultaten

Echter, hierbij is de scheve verdeling in het aandeel mannen/vrouwen in de datasets van APG opvallend. Dit
is verklaarbaar doordat vroeger meer mannen dan vrouwen werkten. Hierdoor bevat het klantenbestand van
APG meer mannen dan vrouwen.

Figure 3.3: Sterftecijfers man en vrouw, APG en CBS (Documentatie visualisaties Nabestaanden Pensioen, 2021)

Voorspellingen
Middels het supervised learning lineaire regressie algoritme zijn de overlijdensdatums van 01-01-2020 tot 01-
01-2022 voorspeld op basis van de gegevens van 01-01-2018 tot 01-01-2020. Dit model resulteerde onder an-
dere in de scatterplot in Figuur 3.4, waarbij geen lineair verband of enige mate van correlatie te zien is. Hieruit
is geconcludeerd dat op basis van de datasets en de analyses van het model, geen voorspellingsmodel voor
overlijdensdatums opgesteld kan worden. Hierdoor kan ook geen advies voor de toekomst worden gegeven.
Wel is te zien dat mensen die op 01-01-2018 een leeftijd hebben tussen de 700 (58 jaar) en 1100 maanden (92
jaar) een grotere kans op overlijden hebben binnen twee jaar dan mensen die jonger zijn dan 58 jaar, of ouder
dan 92 jaar. Dit is terug te herleiden naar de huidige levensverwachting in Nederland van 81,5 jaar.

Figure 3.4: Scatterplot voorspelling overlijdensdatums (Documentatie voorspellingen Nabestaanden Pensioen, 2021)

9



3. Resultaten

Bovendien zijn verschillende supervised algoritmes toegepast voor de voorspelling van de start van het
proces ‘Toekennen NP’ op basis van de start van proces ‘Verzoek Info eigen situatie’. Hierbij is de processtap
‘Voorbereiden NP’ achterwege gelaten vanwege het feit dat scenario’s gevonden zijn waarbij deze tussen-
stap is geregistreerd, zie hiervoor de toelichting van het Apriori-algoritme. Deze supervised algoritmes zijn
gedurende het project achterwegen gelaten, omdat deze negatief correlerende voorspellingen toonden. Dit
betekend niet dat de overlijdensdatums van deelnemers niet voorspeld kunnen worden met de toepassing
van alternatieve analyses. Echter is door het korte tijdsbestek de huidige voorspelling gebaseerd op de gemid-
delde doorlooptijd. Dit is het gemiddelde verschil in dagen tussen de start van de twee processen, waarbij
‘Verzoek Info eigen situatie’ voor ‘Toekennen NP’ heeft plaatsgevonden. Het gemiddelde verschil is vervol-
gens opgeteld bij de startdatum van ‘Verzoek Info eigen situatie’, van de klantnummers zonder de registratie
‘Toekennen NP’. Dit resulteert onder andere in de voorspelling van Figuur 3.5. De x-as toont hier de voor-
spelde maand en het jaar. De y-as vertegenwoordigt het aantal cases die op de desbetreffende datum worden
voorspeld. Bovendien bevat deze voorspelling geen beschrijvende statistieken, zoals het betrouwbaarhei-
dsinterval of de nauwkeurigheid, doordat deze niet is gebaseerd op een algoritme.

Figure 3.5: Voorspelling start proces ‘Toekennen NP’ (Documentatie voorspellingen Nabestaanden Pensioen, 2021)

De piek die waargenomen is in de week van 5 april 2021 kan worden verklaard door de corona piek in het
voorjaar van 2020 (05-02-2021 – 381 dagen = 20 maart 2020). De lage waardes die in de weken van 10 en 17
januari 2022 worden getoond zijn verklaarbaar doordat deze start van ‘Verzoek Info eigen situatie’, waar de
voorspelling van ‘Toekennen NP’ op gebaseerd is, in de week van kerst en nieuwejaar heeft plaatsgevonden.
Dit zijn in het algemeen rustige weken vanwege de feestdagen en vakanties. De overige stijgingen en dalingen
zijn niet opvallend. Wel is een gemiddelde stijging te zien in het aantal processen ‘Toekennen NP’.

Bovendien is dezelfde voorspelling uitgevoerd voor ‘Verzoek Info eigen situatie’, op basis van de start van
het proces ‘Toekennen NP’. Dit resulteerde tot de grafiek in Figuur 3.6. De piek die waargenomen is in de
weken van 25 januari 2021 tot 8 maart 2021 kan worden verklaard door de piek in sterfte door corona in het
voorjaar van 2020. De schommeling in de voorspelde processen ‘Verzoek Info eigen situatie’ na deze piek
zullen de gemiddelde schommelingen en tonen geen afwijkingen. Zo is ligt het gemiddelde rond de 350
processen, met een gemiddelde afwijking van 150 processen.

Daarnaast is via het Apriori-algoritme in combinatie met Association Rules bepaald wat de waarschijn-
lijkheid is dat het proces ‘Toekennen NP’ plaatsvindt, gegeven het feit dat het proces ‘Verzoek Info eigen
situatie’ eerder is uitgevoerd. Hieruit resulteert een matrix, waarbij de relevante rijen voor de twee processen
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3. Resultaten

Figure 3.6: Voorspelling start proces ‘Verzoek Info eigen situatie’ (Documentatie voorspellingen Nabestaanden Pensioen, 2021)

blauw gemarkeerd zijn. Zie Figuur 3.7. Uit de matrix blijkt dat de combinaties van de twee processen, in de
volgorde ‘Verzoek Info eigen situatie’ en hierna ‘Toekennen NP’, beperkt voorkomen. Verder is het in ongeveer
24 van de 100 gevallen waarschijnlijk dat ‘Toekennen NP’ plaatsvindt nadat ‘Verzoek Info eigen situatie’ heeft
plaatsgevonden. Bovendien is de toename in lift-ratio van het proces ‘Toekennen NP’, wanneer proces ‘Ver-
zoek Info eigen situatie’ heeft plaatsgevonden negatief. Dit betekent dat de twee processen elkaars vervangers
zijn en dat de kans niet groot is dat deze achter elkaar zullen plaatsvinden. Echter is te zien dat het antecedent
‘Verzoek Info eigen situatie’ in combinatie met ‘Voorbereiden NP’ afhankelijk zijn van het proces ‘Toekennen
NP’, en vice versa. Bovendien is in de matrix ook te zien dat scenario’s in de datasets bestaan waarbij het
proces ‘Voorbereiden NP’ niet, of na het proces ‘Toekennen NP’ plaatsvindt. Tenslotte is aan de hand van
de consequent-waarde te zien, dat in de huidige datasets bij ongeveer 54% van de klantnummers het proces
‘Toekennen Np’ start wanneer ‘Verzoek Info eigen situatie’ en ‘Voorbereiden NP’ al eerder zijn ingezet.

Figure 3.7: Resultaten Association Rules (Documentatie voorspellingen Nabestaanden Pensioen, 2021)

Ditzelfde is uitgevoerd voor enkel het jaar 2020. Hierbij is gekeken of er door COVID-19 meer cases met
de processtap ‘Verzoek informatie eigen situatie’ zijn geopend dan in de jaren voorheen. Deze stijging blijkt
beperkt te zijn, namelijk van 21,7% naar 25%. Bovendien is er een daling te zien bij het proces Voorbereiden
NP, namelijk van 61,3% naar 54%. ’Toekennen NP’ is daarnaast afgenomen van 39,33% naar 35,56%.
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4
Discussie

In het begin van het project was het voor de opdrachtgever en collega’s onduidelijk welke inzichten opgeleverd
dienden te worden. Hierdoor heeft de projectgroep eerst zelf onderzocht welke visualisaties relevant kon-
den zijn. Toen de projectgroep gedurende de weken resultaten toonden werden steeds meer en complexere
inzichten verwacht. Doordat de opdrachtgever en collega’s bij nieuwe inzichten telkens geïnteresseerder
raakten in nieuwe visualisaties, is er een selectie gemaakt van de te realiseren visualisaties. Hierbij is door
de projectgroep een overweging gemaakt in relevantie van inzichten, dit resulteerde tot een drietal dashboar-
den met interessante visualisaties.

Verder zijn de aangeleverde datasets gedurende het project meerdere keren aangepast door de opdracht-
gever. Om de privacy van klanten van APG te kunnen waarborgen zijn gevoelige gegevens door APG on-
herkenbaar gemaakt voor de projectgroep. Tijdens het werken en analyseren van de datasets heeft dit geleid
tot de bevinding dat klantnummers ontbraken. Bovendien waren de gegevens van december 2020 vereist
om de visualisaties compleet te maken. Doordat gewacht diende te worden op de toevoeging van de nieuwe
data was er een kleine vertraging in het verloop van het project. De recentst aangeleverde dataset van APG
mist informatie van 36 klanten, wat voor APG een onbekende reden heeft. Bovendien zijn de visualisaties en
voorspellingen gebaseerd op de geanonimiseerde datasets, aangeleverd door APG.

Daarnaast komen de visualisaties in de documentatie niet goed tot hun recht, en lijken ze onoverzichtelijk.
Dit komt doordat de documentatie is gebaseerd op screenshots van de gecreëerde dashboards. Hierdoor valt
de interactiviteit van de dashboards weg waardoor niet ingezoomd en gefilterd kan worden. Echter wanneer
APG de dashboards in hun omgeving kan uitvoeren, is de documentatie enkel een toevoeging in plaats van
een eindproduct.

Tijdens het maken van voorspellingen is veel hulp en deskundigheid door de docenten geboden. Juist
de voorspellingen, naast de interactieve dashboards, werden zeer positief door de opdrachtgever ontvangen.
De toevoeging van de voorspellende elementen hebben hierdoor een waardevolle bijdrage gehad. Dit biedt
namelijk een ingang tot nieuwe ideeën en mogelijkheden waar APG juist naar opzoek is. De projectgroep zelf
is niet verbaasd over opgeleverde resultaten. De inzichten die zijn gerealiseerd vertonen geen afwijkingen
in vergelijking met de CBS gegevens. Bovendien zijn gevonden afwijkingen verklaarbaar door bijzondere
omstandigheden, zoals de coronapandemie. Met de gerealiseerde inzichten kan APG inzien welke processen
de langste doorlooptijd hebben. Verder kan er worden voorspeld wanneer wordt verwacht bij de afhandeling
van het proces ‘Toekennen NP’ en ‘Verzoek Info eigen situatie’. Hierdoor kunnen tijdig maatregelen worden
genomen, waardoor lange doorlooptijden tussen en binnen processen voorkomen worden.
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5
Conclusie

Ter beantwoording van de hoofdvraag, “Welke voorspellingen en inzichten kunnen gemaakt worden voor
de processen ‘Toekennen NP’ en ‘Verzoeken info eigen situatie’ m.b.v. de huidige procesdata en eventuele
andere externe databronnen?”, zijn visualisaties en voorspellingen gemaakt. Uit de visualisaties is gebleken
dat de datasets van APG verwachte patronen volgen en dat uitschieters verklaarbaar zijn door hoger sterfte-
cijfers in de winter en de aanvulling van de coronapandemie begin 2020. Daarnaast hebben visualisaties in
doorlooptijden van de processen kunnen aantonen dat nulwaarden zijn gevonden door geautomatiseerde
processen en dat processtap ’Toek-herz-beheer’ de grootste outliers bevat.

De opgeleverde voorspellingen voor de start van het proces ‘Toekennen NP’ en het proces ‘Verzoek Info
eigen situatie’ zijn een goede oplossing waarmee de start van beide processen voorspeld kunnen worden.
Bovendien is het model voldoende generiek, waardoor het na enkele aanpassing in de code toe te passen is
op andere processen binnen het bedrijf.

Echter zijn de huidige voorspellingen gebaseerd op de gemiddelde doorlooptijd tussen de twee processen,
en zijn hierdoor geen optimale voorspelling. Bovendien zijn geen beschrijvende statistieken van de mod-
ellen bekend omdat geen gebruik is gemaakt van een supervised algoritme. Door het korte tijdsbestek en de
geringe kennis op het gebied van data science is geen voorspellend model gerealiseerd wat een preciezere
voorspelling toont dan het nemen van het gemiddelde.

Bovendien blijkt dat geen voorspellend model voor de overlijdensdatums van deelnemers gemaakt kan
worden met de huidige datasets in combinatie met de uitgevoerde analyses. Dit neemt echter niet weg dat
de overlijdensdatums van deelnemers niet voorspeld kunnen worden met de toepassing van alternatieve
analyses. Bovendien is het raadzaam voor de afdeling Nabestaanden Pensioen om met het actuariaat binnen
APG in gesprek te gaan.

Daarnaast toonde het Apriori-algoritme dat de combinaties van de processen ‘Verzoek Info eigen situatie’
en ‘Toekennen NP’ gering voorkomen. Verder is het gemiddeld 24% waarschijnlijk dat het proces ‘Toekennen
NP’ plaatsvindt wanneer ‘Verzoek Info eigen situatie’ heeft plaatsgevonden. Bovendien zijn de twee pro-
cessen elkaars vervangers en is de kans niet groot dat deze achter elkaar zullen plaatsvinden. Echter is ook te
zien dat ‘Verzoek Info eigen situatie’ in combinatie met het ‘Voorbereiden NP’ afhankelijk zijn van het proces
‘Toekennen NP’. Daarentegen is opgevallen dat scenario’s in de datasets bestaan waarbij het proces ‘Voor-
bereiden NP’ niet, of ná het proces ‘Toekennen NP’ wordt uitgevoerd. Ook is in het jaar 2020 een stijging te
zien in het aantal ‘Voorbereiden NP’ processen en een flinke daling in het aantal ‘Toekennen NP’ processen.

Geadviseerd wordt om de dashboards binnen de APG omgeving uit te voeren. Voor mogelijk vervolgo-
nderzoek is het raadzaam de probleemcases en de outliers in de processtap ’Toek-herz-beheer’ te onder-
zoeken. Bovendien is het relevant om dieper in te gaan op de voorspellingen en de onderbouwende algo-
ritmes. Waaruit wellicht voorspellingsmodellen resulteren waarbij correlaties te vinden zijn en een speci-
fiekere voorspelling opleveren. Verder wordt aanbevolen te onderzoeken waardoor klantnummers bestaan
waarbij het proces ‘Voorbereiden NP’ niet, of na ‘Toekennen NP’ plaatsvindt. Daarentegen wordt geadviseerd
meer tijd beschikbaar te stellen voor een eventueel vervolgonderzoek. Ook de inzichten van stagiaires kun-
nen van toegevoegde waarde zijn. Tenslotte zou het samenstellen van een projectgroep met een gedegen
data science achtergrond ervoor kunnen zorgen dat inzichten nog sneller beschikbaar en uitgebreider zijn.
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