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Vertrekpunt Big Data 2011:

• Oplossen van huidige knelpunten;  

• Efficiency en effectiviteit te bereiken in business processen; risico en fraude analyse, 
incident oplossen in ketens, procesoptimalisatie 

• Nieuwe business opportunities; klantgedrag, influencers marketing, sentiment mining 

• Nieuwe business modellen: aanbieden aan externen van je eigen data en combineren  
van externe data met interne data 



       

Focus:

• Interne gegevens 
kwaliteit gegevens
wie is eigenaar van de data
data security, privacy
data classificatie

• Processen gegevens 
de bekende “V’s”, exploratie, visualisatie, netwerktechnieken

• Resultaat 
efficiency
nieuwe Business modellen

2011/2012
2013/2014

2012

Focus nieuwe kansen op BI en database 
marketing, zowel interne als externe data 
bronnen, naast de gestructureerde BI/DM 
omgevingen 
Combineren met Mash-up initiatieven 
Initiëren data classificatie/zonering 

Verbreden inzet voor BI en Marketing 
(door betere tooling meer mogelijkheden 
voor direct gebruik door eindgebruikers) 
Toevoegen data visualisatie technologieën 
Implementatie dataclassificatie/-zonering 
Start inzet voor Complex Event Processing 
(CEP)  

Groei en uitbreiding  BI/Marketing 
Omgevingen in public clouds 
Verbreding CEP 

directe business 
opportunities,  
technologie eigen maken 

verbreden business inzet, 
verbreden inzet big data 
technologie

 Verbreden naar extern 
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API’s
best connected bank
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Closed API’s Partner API’s Web API’sClosed API’s Partner API’s Public API’s

1. Process & IT Optimalisation 
• Maximize re-use, flexibility
• Short Time-to-Market
• Lower development cost

3. Open Bank Platform 
• Non-personal bank data services
• Economic research

2. Partnering & co-creation 
• Import & export data
• Enable (local) partnering

• Enriched  value added services 
• Affiliate marketing
• PAAS / PSD2 regulation



       



       

Big Data: 
kapitaliseren interne data
data van buiten naar binnen

API: 
delen van data & functies met derden
maar ook API’s van derden gebruiken

Linked Data: 
..
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Definitie Linked Data 
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Linked data is een digitale methode voor het publiceren van gestructureerde gegevens, zodanig dat 
deze vrij beschikbaar komen op het internet en daardoor ook beter bruikbaar zijn. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen Linked Data en Linked Open Data (LOD), waarbij de laatste data 
betreft uit de Vrije kennis

De hoeveelheid data groeit exponentieel. Door elk data-item aan de bron betekenis mee te geven 
kun je op gemakkelijke wijze (interne & externe) gegevens koppelen en bevragen met een 
natuurlijk taal.

Door gegevens te linken ontstaat er context. Door context ontstaat er een verhaal.
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Deposito 20 jaar vast 2,3 % 



Stappenplan Linked Data
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Stap 2
Complexere data openstellen:
• Productinformatie
• Rentetarieven
Open data binnenhalen:
• RDW
• Overheid

Stap 3
Interne data in LD formaat 
publiceren tbv:
• Hypotheek dossier (compliance)
• Data routering
• ..

Stap 1
Rabo Open Data in LoD formaat 
extern beschikbaar stellen, zodat de 
buitenwereld gemakkelijk kan 
koppelen:
• Geldautomaten
• Bankkantoren

Rabo Open Data
Gegevens delen

Data publiceren & 
consumeren

Rabo data in the cloud 
Compliant, Efficient

Internet
Intranet

on-premise



Andere mogelijke toepassingen
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• Het sharen en koppelbaar maken van data past in Open Banking principe

• Lever de transactiegegevens uit in Linked Data formaat, zodat een ieder op 
elke plek z’n gegevens gemakkelijk kan koppelen en ‘ doorlopen’

• Publiceer interne data éénmalig in bv Json-ld formaat
• Geen onnodige (lokale) kopieën van datasets 



Concerns / vragen
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• Beveiliging van gegevens?

• Wie is de eigenaar?

• Is de data up-to-date?

• Is Linked Data wel snel genoeg? Maw wanneer moet je data intern gaan 
verzamelen

• Wat is de adoptie snelheid




