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1e Rapport Data Sience Roadmap
Tussentijdse conclusies van de Ksandr Expertgroep Data Science & Analytics

Dataroadmap bevat 4 projecten:
• Project 10kV datatemplate

• Project DGA AI tool

• Project Voorspellen graafschade

• Project Gas Hoofdleidingen

Leren van elkaars oplossingen. Is er potentie 
voor samenwerking op een intensiever 

niveau?
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Conclusies van de eerste stap naar samenwerking
• Gemeenschappelijke datasets zijn interessant als een netbeheerder zelf weinig data heeft.
• Ksandr speelt een centrale en faciliterende rol. 
• Het Collectieve Brein een bewezen veilig platform voor datadeling.
• Ontwikkelen en onderhouden van gemeenschappelijke modellen vraagt multidisciplinaire 

samenwerking tussen experts op het gebied van de business, data scientist, IT-experts en 
management.

• Data Scientists zijn de nieuwe stakeholders en kunnen in een vroeg stadium om advies 
gevraagd worden door expert- en projectgroepen. 

• De meerwaarde van Data Science komt het meest tot zijn recht bij diagnosticerende, 
voorspellende en voorschrijvende statistiek.
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