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Hoe begin ik met  
datagedreven werken?

Whitepaper



Organisaties die relevante data op de juiste manier verwerken 

tot bruikbare stuurinformatie hebben een aanzienlijk 

concurrentievoordeel. Zo kunnen deze organisaties betere 

beslissingen nemen, waardevolle tijd besparen en verbetert zowel 

de klant- als medewerkerstevredenheid. Het is dus niet zo gek 

dat organisaties datagedreven werken liefst vandaag nog willen 

omarmen. 

Organisaties worden steeds complexer doordat ze bijvoorbeeld 

hard groeien of omdat er meer processen zijn om rekening mee 

te houden. Bovendien wordt er vaak in silo’s gewerkt, waardoor 

oplossingen niet deelbaar en schaalbaar zijn. Het gevolg is dat 

de snelheid en flexibiliteit die nodig is om uw organisatie goed te 

managen onder druk komt te staan. 

 

Gelukkig komen er steeds meer data beschikbaar die van grote 

waarde kunnen zijn om organisaties efficiënter en effectiever te  

laten opereren.

Maar hoe begint u nou met datagedreven werken?
 Waar wilt u als organisatie uiteindelijk naartoe en hoe past dit 

binnen uw (vernieuwde) strategie? In deze whitepaper vertellen we 

over de drie belangrijkste randvoorwaarden waarmee u rekening 

moet houden om datagedreven werken te introduceren in uw 

organisatie. Ook leggen we uit hoe u uw organisatie stap-voor-stap 

naar een hoger niveau van datavolwassenheid tilt. 

Na het lezen van deze whitepaper weet u hoe u waardevolle tijd 

kunt besparen, de kwaliteit van uw data kunt verbeteren en hoe u 

zorgt dat er straks nog maar één waarheid is. U gaat sturen op basis 

van feiten in plaats van meningen of onderbuikgevoel.

Inleiding
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Organisaties beschikken vaak over meer data dan ze denken. 

Data over hun klanten, over hun medewerkers, over hun 

websitebezoekers, over de prestaties van de hele organisatie, of 

die van aparte afdelingen of teams. Het probleem is dat data vaak 

opgeslagen worden in verschillende systemen en dat die niet aan 

elkaar gekoppeld zijn. Er ontstaan dus datasilo’s. 

Niets is zo frustrerend als niet bij de juiste informatie kunnen, 

als u überhaupt al weet dat die informatie binnen de organisatie 

beschikbaar is.

Daarnaast wordt waardevolle tijd besteed aan de verkeerde 

handelingen. Het handmatig ophalen en structureren van data 

uit applicaties is enorm tijdrovend. Uit onderzoek blijkt dat 

medewerkers gemiddeld 12% van hun tijd kwijt zijn aan het ophalen, 

bewerken of importeren van data. 

Als medewerkers zelf aan de slag gaan met data, ontstaan er 

meerdere versies van de waarheid. Dit komt omdat er met 

verschillende systemen en applicaties wordt gewerkt om data te 

verzamelen en te rapporteren. Tijdens (management) vergaderingen 

worden de deelnemers geconfronteerd met rapporten met 

Waar lopen veel 
organisaties tegenaan?
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“Uw medewerkers zijn niet aangenomen om dit soort werk te doen en 
hebben zo ook geen focus op hun primaire werk. Ze zijn uren kwijt met het 
maken van rapporten. En vaak is dit werk ook niet waar hun hart sneller van 
gaat kloppen. Dat is voor bedrijven een enorme kans om te verbeteren  
en mensen in hun kracht te zetten”

verschillende uitkomsten. Zij vragen zich dan vertwijfeld af waarnaar 

ze zitten te kijken: wat is nu de waarheid?

Het helpt ook niet dat veel data van een lage kwaliteit is en dus veel 

bewerkingen nodig heeft om er iets zinnigs van te kunnen maken. 

“We komen vaak rapportages tegen waarin zoveel uitzonderingen 
en logica zit, dat zelfs de auteur niet altijd kan verklaren hoe een 
bepaalde uitkomst tot stand is gekomen”, vertelt Breugelmans.

Om datagedreven te gaan werken, zal u dus voor een andere aanpak 

moeten kiezen. Maar waar begin je? In het volgende hoofdstuk 

vertellen we er meer over.

Jeroen Breugelmans
Directeur Data & Analytics bij Fortezza Data
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Om te weten hoe datagedreven werken binnen uw organisatie een 

plek gaat krijgen, is het belangrijk om te weten waar u nu staat: 

gebeurt alles nog handmatig in Excel? Of werkt u al met meer 

gespecialiseerde applicaties zoals Power BI voor het visualiseren van 

data?

Vaak zien we dat rapportages door medewerkers wordt opgepakt 

die dit toevallig leuk of interessant vinden, maar dat een 

organisatiebrede aanpak ontbreekt. Veel organisaties hebben 

bovendien de perceptie dat datagedreven werken vooral om 

technologie draait. 

De vraag die vaak gesteld wordt is: 

‘Kunnen we niet een mooie dashboard-tool implementeren?’.

Wij zien dat het vooral gaat om adoptie, strategie en planning, 

ofwel de zachtere kant die de mens centraal stelt.

Om datagedreven werken mogelijk te maken, dient u vooraf na te 

denken over drie belangrijke zaken:
 � De juiste aanpak: eerst mensen, dan de technologie.
 �  Het bepalen van uw huidige datavolwassenheid zodat u 

realistische doelen kunt stellen.
 �  Zorg bij de opzet van uw eigen data-afdeling zowel voor 

flexibiliteit als beheersbaarheid. 

Dit hebben we in de volgende paragrafen voor u uitgewerkt.

Wat is er nodig om te beginnen 
met datagedreven werken?
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 De juiste aanpak: people, process, technology
We zien (helaas) te vaak dat datagedreven werken gestart wordt 

vanuit allerlei implementaties van technische oplossingen. Dit leidt 

altijd tot een zeer laag (of zelfs negatief) rendement, omdat dit niet 

de adoptie van uw medewerkers als uitgangspunt neemt.

Dit is vaak de aanpak die externe dataspecialisten tegenkomen 

bij klanten. Breugelmans: “Mensen ervaren een probleem of zijn 
ergens gefrustreerd over. Vaak gaat het om een geïsoleerde 
behoefte, zoals ‘ik kan niet rapporteren’ of: ‘mijn data zit overal’. 
Een centrale manier om dit inzichtelijk te krijgen ontbreekt, 
waardoor er geen grip op een proces of afdeling is.” 

Vervolgens gaan organisaties met technologie aan de slag, zoals 

dashboards bouwen in Power BI. Aanvankelijk lijkt er meer inzicht 

te ontstaan. Maar ondertussen neemt de complexiteit toe, omdat 

de gebruikers het oude niet hebben losgelaten en er iets nieuws 

aan hebben toegevoegd - zonder afstemming met de rest van de 

organisatie. De mensen eromheen zijn niet meegenomen in het 

proces en snappen niet wat u hebt gebouwd en denken: ‘Waar zit 

ik nu naar te kijken? Mijn Excel zegt iets compleet anders dan uw 

dashboard. Dus wat is nu waar?’. 

Kortom: de complexiteit en verwarring stijgt. Het resultaat? De 

mensen raken onthecht en blijven vasthouden aan oplossingen die 

ze begrijpen en kennen.

Om de organisatie in staat te stellen om het “oude” los te laten en 

het nieuwe te omarmen, moet u dit proces omdraaien. 

Bij het bepalen van uw doel is het belangrijk om in kaart te brengen 

waar u als organisatie naartoe wil. Zet mensen in hun kracht: betrek 

ze erbij en activeer ze. Laat zien wat hun nieuwe rol wordt als u 

datagedreven gaat werken en wat voor impact dat heeft. Wat gaan 

ze straks wel doen en wat juist niet meer? “Belangrijk is om goed uit 
te leggen waarom u het voortaan anders gaat doen als organisatie. 
Als ze dat niet snappen, gaan ze het never-nooit accepteren”, weet 

Breugelmans.

Vervolgens gaat u uw processen inrichten, optimaliseren en 

ondersteunen. Zet overlegstructuren op, richt ontwikkelprocessen 

in, zorg dat iedereen weet wat er gaat gebeuren en wat ieders rol 

hierin is. Pas dan kom u uit bij technologie en gaat u selecteren, 

bouwen en installeren.

A

Probleem

Geïsoleerde behoefte

Doel

Waar willen  
we naartoe?

Silo oplossing

Technologie

Ondersteunt

Technologie

Complexiteit neemt toe

Proces

Organiseren &  
optimaliseren

Proces

Raken onthecht

Mensen

Aanhaken &  
activeren

Mensen

5



 Bepaal uw datavolwassenheid
Vaak zijn er grote verschillen tussen afdelingen of divisies of 

werkmaatschappijen als het gaat om datavolwassenheid. De een is 

soms al begonnen met datagedreven werken, terwijl de ander er 

nog niet eens over na heeft gedacht. Daar moet u als organisatie 

rekening mee houden in uw plan. Als u echt een succes wilt maken 

van datagedreven werken, zult u het organisatiebreed moeten 

organiseren. 

Dat kan niet zonder het volwassenheidsniveau te bepalen. Hier zijn 

verschillende modellen voor ontwikkeld. U kunt bijvoorbeeld het 

volgende model gebruiken om dit te meten en inzichtelijk te maken:

Het model bestaat uit 6 fases, waarbij we een onderscheid maken 

tussen reactieve fases (kijken naar het verleden) en preventieve fases 

(kijken naar de toekomst). 

Breugelmans: “Als ik met de directie praat, beginnen ze altijd 
meteen over fase 3 of hoger. Ze willen forecasten met data. Dan 
zeg ik: Predictive analytics is hartstikke leuk, maar als u de basis 
niet op orde hebt, is het garbage in, garbage out. U zult dan niet 
krijgen wat u wilt.”

B

WHAT? HOW? WHY?

5 Congnitive Analytics
Cause something to happen

Automatische regulerende 
maatregelen USP en concurrentieel voordeel

4 Prescriptive Analytics
What should we do?

Automatische adviserende 
maatregelen

Verlagen menselijke fouten en 
consistente kwaliteit

3 Predictive Analytics
What could happen?

Preventieve maatregelen Lange termijn proces optimalisatie

2 Diagnostic Analytics
Why did it happen?

Inzicht en procesmatig corrigeren PDCA cyclus & korte termijn continue 
verbeteren

1 Descriptive Analytics
What happened?

Inzicht en handmatig corrigeren Tijd besparen 
Inzicht in oorzaken inefficiëntie

0 Ad Hoc Analytics
Excel hell

Meerdere versies van de waarheid ...
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Datagedreven werken begint altijd met onderzoeken waar de 

organisatie nu staat. Afhankelijk van waar u kijkt, zal u verschillende 

niveaus tegenkomen. Soms is dat in Fase 0 - ook wel ‘de Excel-

hel’ genoemd. Sommigen onderdelen zijn wellicht al wat verder, 

bijvoorbeeld fase 2. Als u weet waar u gemiddeld als organisatie 

staat, kan u een realistisch doel opstellen. Uiteraard wil iedereen in 

recordtempo naar de hoogste fase van volwassenheid, maar het is 

goed u te realiseren dat dit veel tijd, inspanning en geld kost. Vaak 

is het (met voldoende effort) mogelijk om binnen een jaar naar fase 

2 te komen. 

Zodra een organisatie bijvoorbeeld fase 2 heeft bereikt, maken 

we de balans op en bepalen we samen of de tijd rijp is om door 

te stomen naar de volgende fase. Op basis van een business case, 

waarin inzichtelijk wordt hoeveel tijd, budget en mankracht hiervoor 

nodig is, kan de directie besluiten wel of geen groen licht te geven 

voor de volgende fase. Breugelmans: “Het kan best zijn dat een 
organisatie zegt: ‘dat is het mij op dit moment nog niet waard. Ik 
vind het voor nu goed genoeg om datagedreven te blijven werken 
op level 2’.”

De transformatie naar datagedreven werken heeft ook een grote 

impact op uw organisatie en medewerkers. Hoe hoger u komt, hoe 

meer taken er worden geautomatiseerd en hoe groter de behoefte 

wordt aan mensen met andere vaardigheden. Breugelmans: 

“Bedenk dat als mensen hun ziel en zaligheid of identiteit aan 
hun huidige baan koppelen, er logischerwijs nog een behoorlijke 
adoptieweg te gaan om is uw mensen hierin mee te nemen.” 

Goede balans tussen snelheid en flexibiliteit  
bij opzet afdeling datagedreven werken
Bij het opzetten van een afdeling voor datagedreven werken is het 

zaak om geen moloch van een stafdienst te introduceren. U wilt 

voorkomen dat de planning in no-time vol zit en dat gebruikers 

lang moeten wachten op een oplossing als ze een nieuw dashboard 

nodig hebben.

Breugelmans: “Het is een beetje de klassieker ‘Als ik iets aan 
IT vraag, ben ik volgend jaar aan de beurt’. Die situatie wilt u 
voorkomen, zeker bij data-analyses waar u het antwoord nu nodig 
heeft en niet pas over een half jaar.”
Hierbij is het van belang dat de flexibiliteit binnen de 

werkmaatschappijen om snel te kunnen blijven schakelen overeind 

blijft (en we geen maandenlange wachttijden introduceren voor 

nieuwe inzichten). Aan de andere kant dienen alle oplossingen 

schaalbaar en beheersbaar te zijn. Om dit te ondersteunen, heeft 

Fortezza bijvoorbeeld haar eigen aanpak opgezet: het Snelspoor 
en Borgspoor.

 

Data analisten werken in de werkmaatschappij (rechts) met 

behulp van power BI aan prototypes en 0.9 versies die direct 

gebruikt mogen worden door eindgebruikers. In hun rol acteren 

zij als eerstelijns support voor datavraagstukken. Zij hebben de 

beschikking (en de autorisatie) om, binnen de kaders van de data-

architectuur, zelfstandig prototypes te produceren. Dit gebeurt op 

basis van echte productiedata, die getoetst en gebruikt worden in 

de operatie. De beschikbaarheid, juistheid en bruikbaarheid van het 

C
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prototype is de volledige verantwoordelijkheid van de data analist. 

Dit is het zogenaamde snelspoor.

Wanneer een prototype een bewezen toegevoegde waarde heeft, 

zal deze besproken worden met de (nieuw te formeren) afdeling 

Data & Informatie om ervoor te zorgen dat het prototype in het 

borgspoor geïmplementeerd wordt. Het beheer verschuift dan van 

de data analist (bij de werkmaatschappij) naar de centrale afdeling 

Data & Informatie. 

De specialisten op die afdeling zorgen dat de laadprocessen 

ingericht worden en dat er verdere iteratieve ontwikkeling op 

plaatsvindt. Om de toegevoegde waarde te verhogen, wordt het 

eindproduct ook met de andere werkmaatschappijen/ afdelingen 

besproken, om te bepalen of zij ook gebruik kunnen maken van 

deze oplossing. Dit is het zogenaamde borgspoor.

De projectmanager zit tussen die twee sporen in en is bij voorkeur 

in dienst van uw organisatie. Hij of zij is de verbindende schakel 

en is vaak ook de manager van de afdeling Data & Informatie. 

Gedurende de implementatie van datagedreven werken, trainen wij 

ook de interne medewerkers, van data analist tot data engineers en 

project managers. “We maken samen een vliegende start, maar wij 
zijn ervan overtuigd dat de afhankelijkheid van externen niet te 
groot moet zijn om datagedreven werken goed te kunnen borgen 
in de organisatie. Wij geloven daarom meer in een langdurig 

Afdeling Data & Informatie Werkmaatschappij

Create Verify Preprod. Project- 
manager

ReleaseConfig.Monitor

Plan

Prototypes met toegevoegde waarde borgen in structurele schaalbare oplossingen Snel prototypes en acteren op vragen
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partnerschap, waarbij wij mensen opleiden en inwerken, optreden 
als sparringpartner en adviseur. En als er op projectbasis moet 
worden opgeschaald, kunnen wij de benodigde specialisten leveren 
als dat nodig is”, licht Breugelmans toe.

Nu we de belangrijkste 3 stappen hebben uitgelegd voor de start 

met datagedreven werken, is het tijd om in te zoomen op de 

belangrijkste stappen van een succesvolle aanpak.

 

Datagedreven werken bereikt u niet zomaar van de een op de 

andere dag. Het is een continu proces waarbij het tempo afhangt van 

een aantal factoren. De belangrijkste factor is de adoptiesnelheid 

van de organisatie. Hoe snel kunnen uw medewerkers iets nieuws 

omarmen? Is er een open cultuur waar verandering en verbetering 

snel opgepakt wordt? Of vinden mensen het fijn om zaken in stand 

te houden, omdat ze dit zo gewend zijn? Daarnaast is het data 

volwassenheidsniveau waarop u uit wilt komen van belang. Wilt u 

slechts één fase verder komen, of denkt u verder vooruit en wilt u met 

een stappenplan (vaak een meerjarenplan) de datavolwassenheid nog 

verder opkrikken?

Verder is het tempo van de transitie naar datagedreven werken sterk 

afhankelijk van de grootte van de organisatie en van de mate waarin 

er al op groepsniveau geopereerd wordt.

Een bewezen succesvolle aanpak bevat:

In 3 stappen naar een 
succesvolle implementatie
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1.  Plan van aanpak en mandaat
Als u heeft besloten om datagedreven te gaan werken, moet er eerst een 

plan van aanpak opgesteld worden. Breugelmans: “Als Fortezza Data hierbij 
betrokken is stemmen wij altijd als eerste af of de voltallige directie achter 
het plan van aanpak staat. Daarbij hoort ook het mandaat om dit plan uit 
te voeren als ik met afdelingen en management ga spreken. Het moet 
echt door de gehele organisatie gedragen worden, anders gaat het niet 
werken”.

Belangrijk is bovendien dat iedereen goed moet begrijpen wat dit voor zijn 

of haar rol gaat betekenen. Vaak ligt het initiatief bij de CFO of CIO om meer 

datagedreven te gaan werken, maar begrijpt HR of Sales ook wat dit voor 

hem of haar betekent? “Sales gaat bijvoorbeeld niet meer zelf hun targets 
in hun eigen Excel-files bijhouden, maar hun prestaties worden centraal 
geregistreerd. Dat kan weerstand opleveren die erkend en gemanaged 
moet worden”, aldus Breugelmans.

Formaliseer tijdens de kick off de aanpak en regel het mandaat vanuit het 

hele managementteam, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan.

2.  Nulmeting en indicatie 1e fase
Vervolgens brengt u in kaart: waar staan we nu en waar willen we naartoe? 

Tijdens de nulmeting gaat u de organisatie door en praat u met de 

medewerkers. Onderzoek hoe u nu omgaan met data en of u stuurt op de 

juiste informatie. Fortezza Data doorlopen bij de nulmeting bijvoorbeeld 

alle processen end-to-end en brengen in kaart welke handelingen er nog 

handmatig gebeuren en welke er al geautomatiseerd zijn.  

Moet er bijvoorbeeld nog veel data worden overgetypt, waardoor de kans 

op fouten groter is? Vervolgens brengt u in kaart hoe gestandaardiseerd de 

data binnen de organisatie is. Hoeveel vrijheid hebben de gebruikers bij het 

invullen van de velden en hoe consistent is de opzet? Dwingen applicaties 

medewerkers om de juiste informatie in te vullen, en is die informatie 

ook volledig en compleet (met andere woorden: zijn alle stappen netjes 

doorlopen)? 

Verder neemt u onder de loep hoe de samenwerking met IT is: kan er snel 

worden geschakeld als er iets moet worden ontwikkeld of aangepast of moet 

u achteraan in de rij sluiten en bent u maanden kwijt om iets voor elkaar te 

krijgen? Tot slot neemt u het data-eigenaarschap binnen een organisatie 

onder de loep: wie zijn de proceseigenaren en hoe is dat ingeregeld? 

Doorgaans is de nulmeting een proces van zo’n twee weken.

Als het volwassenheidsniveau is bepaald stelt u een meerjarenplanning op 

met concrete eerste mijlpalen voor het eerste jaar. Welke mijlpalen dat zijn 

verschilt per organisatie.  

 

Mensen, processen en technologie
De meeste van onze klanten zitten nog in fase nul. Deze organisatie zullen 

beginnen met het bepalen van de juiste strategie, die aansluit op het 

datavolwassenheidsniveau van de organisatie. Vervolgens worden daar 

de juiste mensen bij gezocht. De mix tussen intern en extern moet goed 

zijn. Fortezza Data richt bijvoorbeeld altijd een stuurgroep in, die meestal 

bestaat uit een of meerdere directieleden die optreden als sponsor van 

het project en de weg moeten plaveien binnen de organisatie. Zij zorgen 

voor het mandaat en de urgentie naar de business toe. Daarnaast moet 
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er een business-eigenaar aan vast zitten: iemand moet dit project trekken. 

Stel ook een projectgroep in, die verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

De projectgroep bestaat in ieder geval uit een projectmanager, een data-

engineer en een data-analist in. Het is belangrijk dat alle rollen, taken en 

verantwoordelijkheden helder zijn. Die mensen moeten ook uit de business 

vrijgespeeld worden.

Uiteindelijk komt u uit bij het onderdeel technologie. Er moeten duidelijke 

keuzes worden gemaakt voor het dataplatform en welke diensten hierop 

worden geactiveerd. Belangrijk is dat die diensten aansluiten op het 

kennisniveau van de organisatie. Het beste is om simpel te beginnen. Op 

termijn kunt u altijd nog allerlei toeters en bellen toevoegen, zodra de juiste 

kennis in de organisatie aanwezig is. Breugelmans: “De complexiteit zit hem 
vaak niet in de techniek, maar in het begrijpen van alle datastromen die bij 
elkaar komen.” Als de mijlpalen op de vier elementen strategie, mensen, 

processen en technologie zijn bepaald, moet dit in de tijd uitgezet worden. 

Als dat doorlopen wordt, kan je bijvoorbeeld na een jaar zeggen dat je 

in fase 2 zit. De opvolgende fases maakt Fortezza Data in eerste instantie 

alleen op hoofdniveau inzichtelijk. “Daar gaan we in deze fase nog geen 
beslissingen over nemen. Dat doen we pas later, op basis van business 
cases en go-no-go-beslissingen”, licht Breugelmans toe.

3. Toekomstbestendige data-architectuur
Als de visie er is en de doelen zijn bepaald, heeft u een toekomstbestendige 

data-architectuur nodig die dit ondersteunt. Hiervoor heeft Fortezza Data een 

blauwdruk ontwikkeld: de Azure Datahub Architectuur. Maar er zijn natuurlijk 

ook andere manieren om de data-architectuur vorm te geven.

Onze blauwdruk is zo opgesteld dat u snel en makkelijk kan starten met 

Descriptive Analytics (Fase 1). 

Met deze architectuur bent u in staat om te rapporteren wat er gebeurt en 

krijgt u inzichten in de oorzaken van inefficiëntie binnen uw bedrijf. 
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Afhankelijk van de daaropvolgende doelen, voegen we de 

juiste onderdelen en technologieën toe die passen bij de fase 

waarin u zich op dat moment bevindt. Voorbeelden van doelen 

zijn: het inzichtelijk maken van faalkosten, het reduceren van 

uitval van bepaalde fabrieksonderdelen, het identificeren 

van herstelwerkzaamheden, het end-to-end proces van een 

productieorder inzichtelijk maken, inclusief de ruis op de lijn. 

“Er is dus een behoorlijk traject afgelegd, voordat u überhaupt 
aankomt bij de vraag: ‘Welke technologie ga ik inzetten om 
mijn datavraagstuk te beantwoorden?”, licht Breugelmans toe.

Leuk en aardig om deze aanpak te delen, maar de vraag die ons heel 

vaak wordt gesteld is: ‘Wat kost dat nou, dat datagedreven werken?’. 

Een logische vraag, waar we helaas geen eenduidig antwoord op te 

geven. 

De prijsindicatie hangt af van verschillende factoren: 
 � De eerste factor is de grootte van de organisatie. 
 � Maar ook het type bedrijf speelt een belangrijke rol. 
 �  Hoeveel mensen moeten er worden meegenomen in het 

datagedreven werken? 
 �  Is dat alleen het management of ook de mensen op de 

werkvloer? Het maakt natuurlijk verschil of je actief bent in de 

consultancy, waarbij datagedreven werken voor iedereen een 

must is, of dat je de hele dag achter een machine in de fabriek 

staat. 
 �  Een derde factor die meeweegt voor de kosten is de manier 

waarop de IT-afdeling is opgezet binnen een organisatie en hoe 

het IT-landschap is ingericht. 
 � Gebeurt alles nog on premise, of staat er al veel in de cloud? 
 �  Verder maakt het nogal uit of een organisatie alleen een of 

meerdere dashboard wil of dat het ook echt strategische 

doelstellingen heeft met datagedreven werken. 

Datagedreven werken: 
wat kost het?
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 �  Tot slot is het adoptievermogen een niet te onderschatten 

factor: hoe snel kunnen mensen uit uw organisatie iets nieuws 

omarmen? 
 �  En hoever bent u al met datagedreven werken en gebeurt dit op 

individueel-, afdelings- of op groepsniveau?

Het adoptievermogen hangt af van de volgende factoren:
 �  Uw bedrijfscultuur (open of gesloten).
 �  Zijn er voldoende ambassadeurs in uw team voor datagedreven 

werken?
 �  Is de directie aan boord? Zo niet, dan hee ft datagedreven 

werken weinig kans van slagen.
 �  De hoogte van het personeelsverloop. Als mensen de 

organisatie heel snel weer verlaten is het lastiger om structureel 

iets te veranderen. Overigens kunt u veranderingen misschien 

juist weer sneller doorvoeren als mensen die al lang voor u 

werken de organisatie verlaten en vervangen worden door vers 

bloed, omdat zij zich niet kunnen beroepen op: ‘we deden het 

altijd al zo, dus waarom veranderen?’.
 �  De houding en het gedrag van uw personeel. Vaak wordt 

gedacht dat leeftijd ook een rol speelt en dat oudere 

professionals conservatiever zijn dan jongere professionals, maar 

dit is lang niet altijd het geval, hebben wij gemerkt.

“En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is afhankelijk van 
veel aspecten die ook buiten de techniek liggen. Je kunt als 
dataspecialist niet meteen al zeggen: ‘het gaat u zo veel geld 
kosten om te kunnen forecasten’. Dat is simpelweg onmogelijk. Je 

hebt als externe dataspecialist op voorhand geen zicht op wat het 
adoptievermogen van een afdeling is”, aldus Breugelmans.

Pas na de kick-off-sessies met de directie en de verkennende 

gesprekken met de betrokkenen door de hele organisatie heen 

voor de nulmeting, kan er een business case worden gemaakt voor 

de eerste fase. Daarin laten we zien wat de impact is in termen van 

tijd, mankracht en budget. Breugelmans: “Een goede data-partner 
past zich altijd aan de adoptiesnelheid van de medewerkers van 
de organisatie aan. U kunt een Ferrari bouwen en hem klaarzetten, 
maar als uw mensen zeggen: ‘We gaan het niet gebruiken’, is er 
niemand die erin gaat rijden en is het dus een zinloze investering 
geweest.”

Fortezza Data streeft ernaar in de eerste 2 weken na de ‘go’ meteen 

een eerste versie van een Power BI-rapport op te leveren. Daaruit 

kunnen we de eerste verbeteringen in een proces of applicatie 

destilleren. Met deze inzichten gaan we de samenwerking met IT en 

proceseigenaren organiseren, zodat we een duidelijk beeld hebben 

hoe de verandering integraal doorgevoerd kan worden.

U heeft dan een digitale PDCA-cyclus (PDCA staat voor Plan-Do-

Check-Act) opgesteld, een methode waarmee u op basis van 

informatie stap voor stap uw werk, prestaties en organisatie beter 

kunt maken om zo continu te verbeteren. 

 

Als we uitgaan van een gemiddeld MKB+ bedrijf dat meer uit 

data wil halen, dan zien we de volgende uitgangspunten vaak 

terugkomen: 
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 �  Om continuïteit en voldoende capaciteit in uw kernteam te 

hebben, dient u rekening te houden met 3 FTE die zich fulltime 

bezighouden met de transitie naar datagedreven werken: een 

projectmanager, een technisch expert en een data-analist. Dit 

kunnen zowel interne als externe specialisten zijn.
 �  De doorlooptijd om de eerste basis op alle onderdelen goed te 

hebben ingericht is drie maanden.

Iedereen moet zich beseffen dat datagedreven werken geen 

kopstaart-projecten zijn. Datagedreven werken stopt eigenlijk 

nooit. Het kan hooguit in intensiteit veranderen, naar gelang de 

ontwikkelingen in uw organisatie of markt. Het is net als bij een 

auto: als u niet regelmatig de banden oppompt, de olie bijvult en 

de motor laat controleren, dan zal deze uiteindelijk vastlopen.

Datagedreven werken is - zoals u heeft kunnen lezen - dus niet iets 

wat je zo maar even tussendoor invoert. Het vergt een lange adem, 

een uitgestippelde strategie en het vereist continue uw aandacht. 

Om te weten hoe datagedreven werken binnen uw organisatie een 

plek gaat krijgen, is het belangrijk om te weten waar u nu staat en 

waar u op de korte en (middel)lange termijn naartoe wilt. 

Om datagedreven werken mogelijk te maken, dient u vooraf goed 

na te denken over drie belangrijke zaken:
 � De juiste aanpak: eerst mensen, dan de technologie.

 �  Het bepalen van uw huidige datavolwassenheid zodat u 

realistische doelen kunt stellen.
 �  De opzet van een eigen afdeling die datagedreven werken 

ondersteunt. Hierbij is het belangrijk de juiste balans te vinden 

tussen snelheid & flexibiliteit en beheersbaarheid.

Datagedreven werken is een continu proces waarbij het tempo 

afhangt van een aantal factoren. De belangrijkste factor is 

de adoptiesnelheid van de organisatie. Daarnaast is het data 

volwassenheidsniveau waarop u uit wilt komen van belang. Verder 

is het tempo van de transitie naar datagedreven werken sterk 

afhankelijk van de grootte van de organisatie en van de mate waarin 

er al op groepsniveau geopereerd wordt. 

Een bewezen succesvolle aanpak voor datagedreven werken bevat:
 � Een plan van aanpak en mandaat.
 � Een nulmeting en indicatie 1e fase.
 � Een toekomstbestendige data-architectuur.

Welk kosten er gemoeid zijn met datagedreven werken hangt 

af van heel veel verschillende factoren. Uiteraard kunnen wij een 

vrijblijvende prijsopgave voor u maken nadat u met ons in gesprek 

bent gegaan over uw specifieke geval.

Conclusie
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Wij maken datagedreven
bedrijfsvoering mogelijk


