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Onze data-oplossingen leveren publieke waarde 

Word jij ook enthousiast om je kennis in te zetten bij het oplossen van uitdagende, 

maatschappelijke vraagstukken? Vind je het interessant om datasets te analyseren op een 

vraagstuk waar echt iets op het spel staat? Dan is Ynformed jouw afstudeerplek. Bij ons lever 

je als afstudeerder een oplossing voor één van onze opdrachtgevers. Dat betekent dat je 

onder onze supervisie gaat afstuderen, waarbij we proberen om samen tot een 

implementeerbare oplossing voor een opdrachtgever komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Afstuderen bij Ynformed    

 

Als afstudeerder ben je onderdeel van ons team en werk je één op één samen met een van 

onze projectleiders. Ons kantoor is gelegen in het centrum van Utrecht en is gevestigd in een 

karakteristiek pand. Je draait gedurende je afstudeeronderzoek mee in onze organisatie en 

zo neem je onder andere deel aan onze wekelijkse start-up. Onze ervaring is dat dit een 

succesformule is: onze afstudeerders behalen excellente resultaten. Afhankelijk van je 

onderzoek ontvang je bij ons een prima stage- en reiskostenvergoeding. 
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Afstudeeronderwerpen zijn concrete projecten in domeinen als onderwijs, handhaving, 

veiligheid, mobiliteit & evenementen, wonen & vastgoed, werk, sport, duurzaamheid, 

klantretentie, sociaal domein of zorg. Kijk op www.ynformed.nl wat wij momenteel al 

realiseren binnen deze domeinen. We staan natuurlijk open voor eigen inbreng van data 

science-opdrachten. Wij beoordelen vervolgens de maatschappelijke relevantie en 

kansrijkheid vanuit ons vakgebied. Onze opdrachtgevers zijn grote gemeente, provincies, 

zorginstellingen en andere publieke en semi-publieke organisaties. Afhankelijk van je 

onderzoek ontvang je een gedegen stage- en reiskostenvergoeding.  

 

Wat jij meebrengt 

We zoeken afstudeerders die initiatiefrijk zijn en het interessant vinden om in een team te 

werken met getalenteerde mensen met een diverse achtergrond. Studenten met een 

universitaire studie in Business Analytics, Informatica, Econometrie en (Toegepaste) Wiskunde 

nodigen we in het bijzonder uit om een keer kennis te komen maken.  

 

Interesse? Mail dan je CV en motivatie naar Anouk Meerman, anouk@ynformed.nl.  

 

De casussen die momenteel voor je klaarliggen zijn FireCast, Predictive Maintenance 

Waterpompen en Afvalvermindering. In de bijlage worden de casussen nader toegelicht.   

 

 

 

http://www.ynformed.nl/
mailto:anouk@ynformed.nl
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AFSTUDEERCASUS FIRECAST 

 

Branden voorspellen in Utrecht 

Om postcommandanten van de 

Veiligheidsregio Utrecht te ondersteunen, 

ontwikkelden we een tool die voor elk 

kazernegebied in de regio Utrecht 

dynamisch het aantal branden, alarm-

meldingen en overige dienstverlening 

voorspelt. Op deze manier realiseren we 

de ambitie om tot een slimmere 

risicogerichte bezetting te komen. Als 

afstudeeropdracht gaan wij samen met jou 

deze voorspelling proberen te verbeteren 

door een nieuw (supervised) machine 

learning-model te trainen en naast 

weerdata extra bronnen toe te voegen. De 

basis is gelegd en aan jou als afstudeerder 

de uitdaging om dit te optimaliseren. 

Brandrisico voorspellen op pandniveau 

Eveneens voor de Veiligheidsregio Utrecht 

werken we aan een (supervised) machine 

learning-model dat per pand een 

inschatting maakt van het brandrisico. Dit 

model zal ons antwoord bieden op vragen 

als: Vormen oudere panden met een rieten 

dak in een bepaalde wijk een extra groot 

brandrisico? Om een zo goed mogelijk 

antwoord te geven op deze vraag moet 

het voorspellingsmodel nog 

geoptimaliseerd worden. Aan jou als 

afstudeerder de taak om deze 

verantwoordelijkheid op je te nemen en 

hiertoe een poging te wagen. 

 

Beide casussen zijn geïnspireerd op de FireCast in New York waar de brandweer met 

dynamische risicomodellen haar mensen en materieel optimaal inzet. Als afstudeerder wordt 

je begeleid door onze data scientists en de experts van de Veiligheidsregio Utrecht. Dat 

betekent dat je gegarandeerd een maatschappelijk relevante afstudeeropdracht hebt waarin 

je de nieuwste data science technieken gaat toepassen. 

 

Interesse om één van deze casussen in februari 2017 op te pakken? Mail dan je CV en 

motivatie met het onderwerp "FireCast" naar Anouk Meerman, anouk@ynformed.nl. 

 

mailto:anouk@ynformed.nl
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AFSTUDEERCASUS PREDICTIVE MAINTENANCE 
Voorspellen van inzet van waterpompen en predictive maintenance

 

Nederland is een land met een grote opgave als het gaat om watermanagement. 

Waterschappen hebben fors geïnvesteerd in het verzamelen van enorme hoeveelheden data. 

Het gaat hier veelal om sensordata uit slimme meters in bijvoorbeeld pompgemalen welke al 

sinds 2010 data verzamelen. Denk hierbij aan data over draaiuren, hoeveelheid aan gepompt 

water, onderhoud, neerslag, waterpeil etc. 

  

Enkele vragen waar je mee aan de slag kan gaan tijdens je afstuderen zijn: 

x Kunnen we uitval van b.v. gemalen beter aan zien komen (voorspellen) waardoor de 

kosten omlaag kunnen? 

x Kunnen de elektriciteitskosten verlaagd worden door slimmer te gaan pompen? 

x Kunnen we waterkwantiteit en kwaliteit voorspellen op basis van eigen data/data van 

derden?  

 

Bovenstaande cases zijn nieuw in Nederland en een mooie kans om een machine learning 

model daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Als afstudeerder word je begeleid door 

onze data scientists en experts uit de waterschappen. Dat betekent dat je gegarandeerd een 

maatschappelijk relevante afstudeeropdracht gaat doen waar je de nieuwste data science 

technieken gaat toepassen. 

 

Interesse om één van deze casussen in februari 2017 op te pakken? Mail dan je CV en 

motivatie met het onderwerp "Predictive Maintenance Waterpompen" naar Anouk Meerman, 

anouk@ynformed.nl.  

 

mailto:anouk@ynformed.nl
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AFSTUDEERCASUS AFVALVERMINDERING 
Minder afval en betere afvalscheiding met data science 
  

In Nederland moeten we de hoeveelheid restafval drastisch verlagen. Met een aantal 

gemeenten en afvalverwerkers willen we met data science deze ambitie realiseren.  

De ontsloten data die je tijdens je afstuderen gaat gebruiken bestaat dan ook uit 

inzamelingsdata (veelal sensordata) verrijkt met kenmerken over buurten en huishoudens. 

We hebben hier te maken met aanzienlijke hoeveelheden data bestaande uit meerdere jaren, 

meerdere steden en verschillende soorten afval. 

  

We hopen dat je ons hierbij kan helpen door niet enkel (nieuwe) inzichten te tonen, maar ook 

met behulp van machine learning te voorspellen hoeveel afval we kunnen verwachten en 

vooral waar dit vandaan komt. In eerste instantie ligt de focus op het onderscheiden van 

trends (bijv. dag- en weekpatronen) met betrekking tot de hoeveelheid aangeboden afval. In 

een tweede stap worden allerlei huishoudkenmerken toegevoegd zodat je dieper inzicht 

krijgt in de aanbieders van het afval. Momenteel denken wij aan een supervised 

regressiemodel, maar we zijn ook erg benieuwd naar jouw ideeën.   

  

Als afstudeerder word je begeleidt door onze data scientists en de experts van 

afvalinzamelaars en verwerkers. Wij zijn al actief op dit terrein en hebben dus al relevante 

kennis die je als startpunt kunt gaan gebruiken. Dat betekent dat je gegarandeerd een 

maatschappelijk relevante afstudeeropdracht gaat doen waar je de nieuwste data science 

technieken gaat toepassen. 

  

Interesse om deze casus in februari 2017 op te pakken? Mail dan je CV en motivatie met het 

onderwerp "Afvalvermindering" naar Anouk Meerman, anouk@ynformed.nl. 

 

mailto:anouk@ynformed.nl

