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Servaas Houben tijdens zijn lezing bij het VSAE
Actuariaatcongres 2017. FOTO VSAE

D
oor de successen
van zoekmachines
zoals Google en
online verkoopbe-
drijven als Boo-

king.com en Amazon.com is er
steeds meer aandacht komen te
liggen op het vergaren van klan-
tendata. Door klantgedrag te be-
studeren en op basis daarvan de

klant bepaalde prikkels te ge-
ven, kan de consument in een
denkrichting (nudge) gestimu-
leerd worden. Echter door het
enthousiasme over big data zijn
discussies over het gebruik en
de geschiktheid ervan naar de
achtergrond gedreven: is big da-
ta voor iedere industrie een
must-have of hangt dit van om-

gevingsfactoren? Hoe geschikt
is de verzekerings- en pensioen-
sector voor het toepassen van
big data? Bestaan er binnen de-
ze sectoren verschillen in de toe-
pasbaarheid van big data? En
hoe kan Curaçao als relatief klei-
ne samenleving ook de vruch-
ten van big data plukken?

Inductie versus 
deductie
Sherlock Holmes gaf op type-
rende wijze weer hoe belangrijk
data kunnen zijn: ,,Data! Data!
Data!”, he cried impatiently, ,,I
can’t make bricks without clay.” 

Echter het gebruik van data
brengt ook aanzienlijke beper-
kingen met zich mee omdat
omgevingsfactoren in de tus-
sentijd zijn gewijzigd. Zoals
Heraclitus reeds in 400 voor
Christus opmerkte: ,,Men kan
niet tweemaal in dezelfde rivier
stappen, omdat zowel de rivier
als de mens die erin stapt niet
identiek is.” Wetenschap is hier-
door een combinatie van zowel
data-onderzoek (inductie) als lo-
gica/principes (deductie) waar-
bij beide elementen niet zonder
elkaar kunnen: Inductie met bij-
voorbeeld de kloppende conclu-
sie: de zon komt zolang ik leef al
op in het oosten, dus zal de zon
ook morgen in het oosten opko-
men; Inductie met verkeerde
conclusie: ik zie altijd andere
mensen sterven dan ikzelf, dus
ik ben onsterfelijk; Deductie
met kloppende conclusie: alle
mensen zijn sterfelijk, dus So-
crates is sterfelijk; Deductie met
verkeerde conclusie: ik pas in
mijn jas, mijn jas past in mijn
tas, dus ik pas in mijn tas. 

Data en beliefs zijn dus onlos-
makelijk met elkaar verbonden.

Big data-applicaties
De Oxford Dictionary definieert
big data als volgt: ‘Extremely lar-
ge data sets that may be analy-
sed computationally to reveal

patterns, trends, and associa-
tions, especially relating to hu-
man behaviour and interacti-
ons’ (extreem grote datasets die
met de computer geanalyseerd
kunnen worden om patronen,
trends en verbanden bloot te
leggen, vooral met betrekking
tot menselijk gedrag en interac-
ties). Predictive analytics (voor-
spellende analyse) is een van de
gebieden waarbij big data voor
verzekeraars een uitkomst
biedt.

Op basis van schadedata kun-
nen verzekeraars vaststellen
welke factoren een positieve en
negatieve impact hebben op bij-
voorbeeld schadeverwachting
voor autoverzekeringen: over
het algemeen maken jongeren
meer schade dan ouderen maar
ook aspecten als woonlocatie,
geslacht, of beroep kunnen de
schadelast beïnvloeden. Verze-
keraars delen hun klanten dan
in verschillende groepen in met
bepaalde kenmerken en een be-
paalde schadelast.

Nederland kent bijvoorbeeld
bij autoverzekeringen de vol-
gende groepen met elk een ei-
gen premie: alle automobilisten
(premie 100), randstad (premie
130), niet-randstad (premie 70),
verzekerde waarde van de auto
boven 80.000 euro (premie
150), verzekerd bedrag lager dan
80.000 euro (premie 120), leef-
tijd onder 25 jaar (premie 160)
en leeftijd boven 25 jaar (premie
145). 

Big data-beperkingen
Ondanks de hype rondom big
data, was het jaar 2016 een
tegenvaller omdat veel voorspel-
lingen anders bleken uit te val-
len dan voorspeld. Als bijvoor-

beeld gekeken wordt naar de
Brexit, Amerikaanse verkiezin-
gen en het referendum in Co-
lombia, dan hadden de polls ook
andere voorspellingen dan uit-
eindelijk uitgekomen is. Kenne-
lijk is het peilen van voorkeuren
en gevoelens op een specifiek
meetmoment bijzonder lastig. 

Een andere beperking van big
data is dat het ongeschikt is voor
het voorspellen van nieuwe
trends of het doorbreken van
een bestaande trend. 

Net zoals bij polls over verkie-
zingsuitslagen, kunnen ook an-
dere trends ruw verstoord wor-
den. Hier enkele voorbeelden.
New Economy: Eind jaren 90
leefde het idee dat de nieuwe
internet- en online networking-
economie zou leiden tot een
diensteneconomie met eeuwige
groei, lage inflatie, en lage wer-
keloosheid. Die trend hield bij-
na een decennium aan maar de
‘dotcom bubble’ begin 2000
maakte hier een abrupt einde
aan. Groei Sovjet-Unie: De eco-
noom Samuelson voorspelde in
1961 in zijn boek Economic
Principles dat het bruto binnen-
lands product (bbp) van de Sov-
jet-Unie groter zou zijn dan die
van de Verenigde Staten (VS) in
de jaren 1984-1997, terwijl in
1961 het bbp van de Sovjet-Unie
maar 50 procent van de VS was.
De Sovjet-Unie is overigens
nooit verder gekomen dan 55
procent. Enron: Het bedrijf En-
ron werd door het businesstijd-
schrift Fortune zesmaal op rij
uitgeroepen tot het meest inno-
vatieve Amerikaanse bedrijf. De
laatste keer dat Enron deze prijs
ontving, was in 2001 kort voor-
dat het bedrijf faillissement
moest aanvragen.

De beschikbaarheid van (cor-
recte) data heeft een grote in-
vloed op het gedrag van men-
sen: als niet iedereen toegang
heeft tot dezelfde datagegevens
zullen mensen andere beslis-
singen nemen. De groeicijfers
van de Sovjet-Unie konden door
westerse economen niet op
waarheid worden gecheckt
waardoor Samuelson tot de ver-
keerde projecties en conclusies
kwam. Data zijn alleen relevant
als de context en de correctheid
ervan klopt anders bestaat het
risico op data-manipulatie.

Het succes van 
small data
Het gebrek aan data, wat vaak
voor Curaçao een uitdaging is,
kan ook zijn voordelen hebben:
het is eenvoudiger een kleinere
dataset te checken, en verstorin-
gen en afwijkingen ten opzichte
van de trends worden gemakke-
lijker opgemerkt. Verder kan de
beperkte ervaringsdataset uitge-
breid worden met CBS-data, en
wereldwijde data bijvoorbeeld
van de World Bank. Ook heeft
databeperking het voordeel dat
mensen zich meer bewust zijn
rondom de onzekerheid van da-
ta en projecties.

Uiteindelijk is de kwaliteit en
beschikbaarheid van data door-
slaggevend: je kunt wel veel data
hebben, maar dit betekent niet
dat de juiste factoren worden
gemeten of dat de data een cor-
recte weerspiegeling zijn van de
situatie zoals de VS-verkiezin-
gen hebben aangetoond. Ook
moeten data wijd beschikbaar
zijn, zodat deze door verschil-
lende mensen met variërende
achtergronden getoetst kunnen

worden. Data die niet getoetst
kunnen worden zijn onderhe-
vig aan bepaalde heersende ‘be-
liefs’. Bekend voorbeeld is hier-
van de griepprik in Nederland:
alhoewel de effectiviteit van de
griepprik nooit onomstotelijk is
vastgesteld, is het algemene ge-
voel dat het te veel risico met
zich meebrengt om de prik niet
voor te schrijven.

Big data en Curaçao
Ook Curaçao vergaart data, bij-
voorbeeld door tweemaal per
jaar een conjunctuur-enquête te
doen. In deze enquête worden
bedrijven gevraagd hun mening
te geven over het onderne-
mingsklimaat. Sinds 10-10-‘10
zijn de uitkomsten van de en-
quête pessimistisch. Helaas
gaat de enquête niet verder in
op de onderliggende factoren
waarom ondernemers pessi-
mistisch zijn: komt dit door een
stroeve arbeidsmarkt, bureau-
cratie, export- en importheffin-
gen of andere factoren? Doordat
onduidelijk is welke factoren
bijdragen aan een positief
ondernemingsklimaat, dat
ondernemers stimuleert uit te
breiden, personeel aan te ne-
men en te innoveren, is het voor
beleidsmakers onmogelijk om
hierin te faciliteren. 

Curaçao heeft verder ook al
talrijke rapporten ontvangen
(TAC, National Development
plan) waarin beleidsaanbevelin-
gen staan. Het TAC-rapport
geeft bijvoorbeeld inzicht in de
concurrentiepositie van Cura-
çao vergeleken met andere ei-
landen. Waar deze rapporten
vaak in tekortschieten is de im-
plementatiefase. Het National
Development Plan constateert

bijvoorbeeld dat het niveau van
Engels op Curaçao onvoldoende
is om internationaal zaken te
doen. Echter ontbreekt de stap
naar de implementatie: dient
Engels via scholing (vanaf een
vroegere leeftijd) of via het
openbare leven (tv, radio, poli-
tiek) gepromoot te worden? Als
scholing de beste optie is, heeft
Curaçao wel voldoende leer-
krachten van het juiste niveau
om dit tot stand te brengen? Is
er voldoende les- en oefenmate-
riaal beschikbaar? Hoe worden
de resultaten naderhand geme-
ten zodat achteraf getest kan
worden of de doelstellingen zijn
gehaald? Door gebrek aan data
wordt zowel het beleid als het
testen van het succes van beleid
natte vinger werk.  

Behalve een taak bij de bedrij-
ven, ligt er ook een taak bij de
overheid om investeringspro-
jecten en andere politieke be-
leidsbeslissingen met behulp
van data-analyse te kunnen
onderbouwen. Tijdens de ver-
kiezingen kunnen politieke par-
tijen momenteel beloftes doen,
die niet via een onafhankelijke
instantie getoetst kunnen wor-
den. Hierdoor ontstaat er veelal
een te optimistisch beeld waar-
bij veel lusten aan de bevolking
worden weggeven, zonder daar-
bij de lasten te vermelden. De
oprichting van een onafhanke-
lijk centraal planbureau dat zelf-
standig data-analyse kan ver-
richten zou ook de politiek een
betere basis bieden voor het ma-
ken van lange termijn beleids-
beslissingen.

Conclusie
There is nothing new under the
sun. It has all been done before

(Sherlock Holmes in A Study in
Scarlet). Big data is een krachtig
instrument gebleken om trends
en verbanden in consumentbe-
hoeften te onderkennen en 
om het serviceniveau te verbete-
ren. Het stelt bedrijven in staat
om klanten op individuele basis
te bedienen en niet een type
bulkproduct aan te bieden. Ook
creëert big data een ‘level play-
ing field’: waar in het verleden
de ratings van restaurants en
hotels door ‘experts’ gedaan
werd, is het nu voor iedereen
mogelijk om feedback in het pu-
blieke domein te delen. Het
grootste voordeel hiervan is dat
het aantal testgevallen aanzien-
lijk toeneemt: experts kunnen
wellicht maar een of twee keer
per jaar bij een restaurant of ho-
tel langsgaan voor kwaliteits-
controle en kunnen daarom in
verre niet aan de aantallen re-
views komen die bijvoorbeeld

op Tripadvisor zijn opgeslagen.
Een groter aantal tests verkleint
de kans op toevallige uitschie-
ters en geeft een getrouwer
beeld. 

Big data biedt daarom ook
voor Curaçao ‘big opportuni-
ties’. Hiervoor dienen wij wel
als samenleving meer open te
staan voor (klanten)feedback,
ook al is deze negatief. De over-
heid zou een positief signaal
hiervoor kunnen afgeven door
het oprichten van een centraal
planbureau.

Servaas Houben is in het dage-
lijks leven manager Actuariaat bij
Ennia en woont nu vier jaar op
Curaçao. Dit artikel is geschreven
op persoonlijke titel. Deze stemt
niet altijd overeen met de mensen,
bedrijven of andere organisaties
waarvan de auteur een of andere
relatie heeft, behalve als dit expli-
ciet wordt vermeld.

Big data - big opportunities
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In beslag genomen auto’s op Curaçao. Bij autoverzekeringen is de premie afhankelijk van allerlei factoren, waaronder
de leeftijd van de bestuurder, maar ook de leeftijd van de auto.  FOTO MARTHA VAN BERGEN

Data die niet getoetst kunnen worden, zijn onderhevig aan bepaalde heersende ‘beliefs’, zoals bijvoorbeeld bij de griep-
prik. De effectiviteit is niet vastgesteld, maar men denkt dat het toch beter is de prik te geven.             

Sherlock Holmes gaf op typerende wijze weer hoe belangrijk
data kunnen zijn en stelt tegelijkertijd in het boek A Study in
Scarlet vast: ,,There is nothing new under the sun. It has all
been done before.” 

Onderstaande tekst is een samenvatting
van een lezing gehouden door Servaas
Houben tijdens het Actuariaatcongres
2017 van de VSAE (Vereniging Studenten
Actuariaat en Econometrie). Houben is
secretaris van de Association of Dutch
Caribbean Economists en presenteert en
schrijft regelmatig over innovatieve
oplossingen binnen de pensioen- en
verzekeringssector.

Door Servaas Houben


