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Wat en waarom



Missie en Visie

publiq biedt informatie, maakt van zoekers vinders
'Wat valt er in mijn buurt te beleven?' willen mensen weten. publiq zet daarom in op platformen 
waar aanbod en publiek elkaar vinden. Een groot aanbod uit de sectoren cultuur, jeugd en sport 
vertalen we naar een overzichtelijk en uitdagend geheel van publieksgerichte en 
sectorgerichte projecten en producten, vindbaar en uitnodigend. Slimme technologie, slimme 
data-analyses en scherpe gebruikersprofielen stemmen het aanbod af op het juiste publiek.



Bereik
Marketing

Inspiratie 
via clustering en inspiratie 

Informatie
Kwalitatieve events

Participatie
Gebruiker geïnspireerd? 

SEO, SEA, e-mail,
 social, campagnes …

uitin(vlaanderen).be 

events uit udb

NSM



Doel

Vind evenementen die je interesseren



Vind activiteiten door de zoekfunctie



Vind activiteiten door veelgebruikte filters



Vind activiteiten door tips



Vind activiteiten door tips

Geef een goede tip!



Mijn tip voor u



Stel 3 vragen aan je buur 
om een betere tip te geven



Stel een slimme vragenlijst samen

Waar woon je?

Welk ander event vond je 
leuk?

Hou je van binnen of buiten?

Hoe ver wil je rijden naar je 
activiteiten?

Algoritme

● Antwoord voor persoon 
1

● Antwoord voor persoon 
2

● Antwoord voor persoon 
3

● …



Wat is een algoritme?
Een algoritme is een stappenplan om een specifieke taak uit te voeren. Het zijn recepten om te 
kunnen programmeren en maken het functioneren en maken van beslissingen mogelijk voor o.a. 
computers, smartphones en websites,.

Ingrediënten Recept Gerecht

Data/kennis Algoritme Voorspelling



Brainstorm: Hoe denk jij over algoritmes?

Kansen Uitdagingen/gevaren



Kansen
Grotere volumes data sneller, accurater en goedkoper 
verwerken

Consistentheid: objectieve beslissingslogica die voor 
elke casus kan toegepast worden

Schaalbaarheid: De logica is snel schaalbaar naar 
verschillende individuele casussen.

Verklaarbaarheid: je kan de opbouw van een algoritme 
toelichten zodat resultaten tot op een zeker niveau 
kunnen worden verklaard.

Personalisatie: kan gepersonaliseerde aanbevelingen 
geven waardoor toegang tot diensten wordt verlaagd 
waar ‘consultancy’ vaak alleen beschikbaaar was tot een 
bepaalde groep van mensen.



Gevaren
Data is nooit neutraal en bevat onvolmaaktheden die 
tot vooroordelen kunnen leiden.

Houdt geen rekening met onverwachte gebeurtenissen 
en kan er dus niet gepast op reageren.

Transparantie: het wordt moeilijker om voor elk 
individueel resultaat te verklaren waarom er een 
bepaalde voorspelling is gemaakt of beslissing is 
genomen.

Het wegvallen van kritische vragen en de dreiging om 
resultaten ‘slaafs’ te adopteren loert om de hoek

Ethiek en morele waarden zij belangrijke menselijke 
waarden die moeilijk te integreren zijn in AI.



Meer en meer algoritmes…
• Doel: beslissingen nemen en voorspellingen maken op basis van patronen in data

• Boost door technologische evoluties: De komst van Big Data and AI, samen met 
de vooruitgang van computerkracht, zijn een katalysator voor beslissingname via 
algoritmes.

• Boost door maatschappelijke evoluties: complexiteit van maatschappelijke 
uitdagingen



AI

Veerkrachtige 
economie

Sociaal 
Beleid en 
Bestuur

Smart 
Cities

Gezondheid
beleid

Duurzame 
omgeving

Slim toerisme

Interventies voor criminaliteit
Armoedebeleid en 
voorspelllingen
Beheren van migratie

Sociaal welzijn van ouderen

Ruimtelijke ordening en 
gebruik

Slim transport

Landbouw in de stad

Verkeersvoorspellingen

Weersvoorspellinegen

Budgetten bepalen

Belastingvoorspellingen

Bankroetvoorspellingen
Prijsvoorspelling en 
monitoring

Risico-management

Luchtvervuiling voorspellingen
Veranderingen in bossen en 

monitoring
Omgang met klimaatverandering

Natuurrampen voorspellen

Afval en voedselverspilling preventie

Telemedicine

Vaccinatiebeleid

Verpleging
Meten van mentale 

gezondheod
Voorspelling van ziektes

AI in veel domeinen



Algoritmes voor cultuur en vrije tijd?
• Voor de vrijetijdszoeker: AI kan geautomatiseerde diensten en verbeterde ervaringen 

bieden

• Voor de organistor: AI kan bezoekers betrokkener maken, een betere dienst aanbieden of 
efficiëntie van de werking verbeteren.

• Voor de beleidsmaker: AI kan nieuwe beleidskeuzes- en modellen onderbouwen voor een 
groter draagvlak met het oog op duurzaamheid, veerkracht en een verhoogd welzijn.



Persoonlijke aanbevelingen



De recepten
de algoritmes



Algoritmes kiezen: Recept 1

Cosine Similarity
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Sophie

Activity 1

Activity 3

Activity 2

Recommendation



Voorbereidend werk
Vraag: Kunnen we 
gelijkaardige events clusteren 
op basis van de beschrijving 
van het evenement?
Getest met sportactiviteiten:

Evenementen met een 
gelijkaardige beschrijving 
hebben ook hetzelfde 
sportthema



Risico: de filterbubbel

Meer van hetzelfde

Meer mainstream/eenheidsworst



Algoritmes kiezen: recept 2
Collaborative filtering

Activity A

Activity B

Activity C
Recommendation

Marc

Meryem
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2 basisalgoritmes leiden tot 6 varianten

● 2 cosine similarity algoritmes: gelijkaardige evenementen
● 2 collaborative filtering algoritmes: gelijkaardige 

gebruikers
● 2 hybride algoritmes: een combinatie van beide



De ingrediënten
de gebruikte data



Eerste bron van ingrediënten: UiTPAS



Eerste versie in kleine kring
Opgezet en getest bij aantal collega’s:

● De UiTPAS-‘zuilen moeten juist staan 
ingesteld.
○ Is het het juiste evenement?
○ Is het specifiek genoeg? 

● Steden zonder UiTPAS, bvb Antwerpen ⇒ 
UiTPAS evenementen 15-20% van UDB 
evenementen

● meerwaarde in aanbod lokale 
evenementen

(cfr zone30)



Risico: Niet-neutrale/selectieve data



Tweede bron van ingrediënten: klikgedrag



Tweede versie in kleine kring

Wekelijkse mail met aanbevelingen 
voor collega’s



Verbeteren dankzij feedback
Enkele voorbeelden uit de feedback…

• Geen events suggereren die gebruiker al bekeken heeft

• Evenementen waar je actief op klikte meer gewicht geven

• Aandacht voor verschillende types evenementen verbreden

• Geen events die uitverkocht, geannuleerd of uitgesteld zijn

• We kijken enkel naar je bekeken evenementen van de laatste 100 
dagen

• Beperkt aantal evenementen van dezelfde locatie en organisator



Meten is weten
werken de algoritmes?



Live op UiTinVlaanderen

1. Meer ideëen

- Gebruiker moet NIET aangemeld 
zijn

- Op basis van het huidige event

- Algoritme zoekt naar gelijkaardige 
events

- Niet ‘persoonlijk’



A/B test “meer ideeën”

Algoritme zoekt naar 
gelijkaardige events

Events met gelijkaardige eventtype 
en in de buurt van dezelfde locatie 

Bijv. Theatervoorstelling in de buurt 
van Beringen

vs



Hoeveel keer werd dat bekeken?

- “Meer ideeën” Swimlane komt veel in beeld (700 à 2.000 keer per dag)
- 71% van de events heeft voldoende gelijkaardige events voor algoritme



Klikken mensen door?

- Gebruikers klikken 3x meer door op items voorgesteld door het algoritme
- 2x zoveel gebruikers zijn geneigd op de algoritme-items te klikken



Zijn mensen geïnspireerd?

- Gebruikers die doorklikken op items van het algoritme, zijn 2x zo veel “geïnspireerd” 
(North Star Metric)

- Er zijn 2x zoveel gebruikers, die na het doorklikken “geïnspireerd” zijn



Conclusie A/B test “meer ideeën”

- De items die het algoritme voorstelt, worden vaker en door 
meer gebruikers aangeklikt

- Gebruikers die doorklikken zijn ook effectief vaker 
geïnspireerd 

⇒ Actie: altijd het algoritme gebruikten, tenzij geen resultaten 
beschikbaar (29% van de gevallen)



Live op UiTinVlaanderen

2. Aanbevolen voor jou 

- Gebruiker moet aangemeld zijn

- Op basis van je voordien bezochte 
events

- Algoritme zoekt naar gelijkaardige 
events

- Selectie van “meest relevante” 
events voor gebruiker



Risico: Volumes voor kritische massa

Aantal ingelogde gebruikers waar we aanbevelingen voor 
berekenen?



Test “Persoonlijke event suggesties”

Algoritme zoekt naar 
gelijkaardige events op 

basis van mijn 
surfgeschiedenis

Klassieke swimlanes bv 
“deze week in je buurt” vs



Hoeveel keer bekeken?

- “Aanbevolen voor jou” swimlane komt te weinig in beeld  (gem 15x / 
dag)

- Geeft té fluctuerende gegevens om goede conclusies te trekken



Ingelogde gebruikers

- We blijven rond de 1% aangemelde gebruikers zitten
- Veelbelovende piek dankzij wedstrijd in nieuwsbrief (richting 3%)



Klikken mensen door ?

- Geen verschil in hoeveel keer gebruikers doorklikken 
- % minder gebruikers klikken door op de “persoonlijke suggesties”



Zijn mensen geïnspireerd?

- Gebruikers die doorklikken op items van het algoritme, zijn 2x zo veel 
“geïnspireerd” (North Star Metric)

- Er zijn 6x zoveel gebruikers, die na het doorklikken “geïnspireerd” zijn geweest



Star Ratings van collega’s

Star-Rating: 1-5
Feedback-optie:



Star Ratings van collega’s
Welke algoritmes werken het beste?



Star Rating van collega’s
Welke algoritmes werken beter voor welke type evenementen?



Conclusie test “Persoonlijke event suggesties”

- Te weinig data om echte conclusies te trekken (te vroeg)

- Eerste voorlopige resultaten zien er wel positief uit, hoge 

verwachtingen naar de toekomst



Algemene conclusies

- Ja, de recommender algoritmes tonen veel potentieel

- Veel data blijft belangrijk als we goed willen beoordelen en 

verder optimaliseren

- Meer inzetten om gebruikers aan te laten melden én vaker 

terug te laten komen



What’s next?

- “Gepersonaliseerde antwoorden op vrijetijdsvragen voor mensen in 

armoede”

- Project met mensen in armoede uit Beringen en Horizont vzw met steun 

van de Nationale Loterij

- Relevant aanbod verzamelen op basis van input mensen in armoede

- Aanbevelingen testen en feedback door mensen in armoede



What’s next?

- SBO Serendipity Engine, goedgekeurd door Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek 

voor een looptijd van 4 jaar 

- Op zoek naar modellen, algoritmes, … om ‘verwondering’ te genereren

- Project van  Research Foundation - Flanders met medewerking van Vrije Universiteit 

Brussel, Ghent University, University of Antwerp and imec.

- publiq volgt mee op als partner en om de vertaling te onderzoeken naar concrete tools 

en inzichten

- Website: https://www.serendipityengine.be/ 

https://www.serendipityengine.be/


Nog meer algoritmes voor 
cultuur en vrije tijd?

Enkele korte voorbeelden



Double trouble met dubbele locaties

Algoritme



Gelijkaardige events ⇒ Producties 

‘Funeral’- Ontroerend Goed
16 december 2022
CC De werf - Aalst

‘Funeral’- Ontroerend Goed
18 december 2022
Biekorf Theaterzaal- Brugge

‘Funeral’- Ontroerend Goed
20 december 2022
CC Asse

Dezelfde inhoud, ander 
tijdstip of locatie

‘Funeral’- Ontroerend 
Goed

Aalst
Brugge
Asse



Vereenvoudigen van processen



Meer weten?



Vragen?
karel@publiq.be

Bedankt voor uw aandacht!

Zelf gepersonaliseerde tips ontvangen? 
Meld je aan op UiTinVlaanderen


