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Topfunctionarissen roe-
pen het al een poosje: we moe-
ten de bedrijfsvoering minder 
complex maken en beter in 
kaart brengen. Alleen dan 
kunnen we in Nederland onze 
efficiency en effectiviteit ver-
hogen. Bruikbare data is daar-
bij hét geheime wapen in de 
aankomende jaren.   

Onderzoeksbureau Gartner heeft uitgezocht dat een 
gebrekkige datakwaliteit de primaire reden is voor het 
feit dat van veertig procent van alle ondernemingsinitia-
tieven de beoogde voordelen niet waargemaakt worden. 
Niet verwonderlijk voor wie beseft dat 9 van de 10 bedrij-
ven een datastrategie hanteren dat niet door de board is 
gezien of is goedgekeurd. En van de organisaties die me-
nen hun datastrategie wel geborgd te hebben door een 
Chief Data Officer (CDO) in de board te benoemen, reali-
seren zich te weinig dat gemiddeld genomen de helft van 
de CDO’s geen budget heeft en de andere helft geen staf. 
Op die manier is het een illusie om te veronderstellen dat 
je stapsgewijs progressie kunt boeken volgens de ideale 
reeks: van data naar informatie, van informatie naar ken-
nis en van kennis naar wijsheid.

Als ergens geen gebrek aan is, dan is het wel aan data. De hoeveelheid data  
groeit in een ongelooflijk tempo, terwijl de kwaliteit daarmee absoluut geen  
gelijke tred houdt. De roep om betere data zwelt aan. 
Data quantity is growing at an unbelievable rate, but data quality is not keeping  
pace at all.  The call is getting louder for better data.

D A T A ,  D A T A

D A T A TEKST   Dirk van der Lit
BEELD   Steve Nestorovski
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gaan we naartoe? Het antwoord op die vraag mag soms 
een gevoelskwestie zijn, maar ondersteuning door be-
trouwbare data die houvast bieden, is in ieder geval zeer 
gewenst. In veel organisaties is de datakwaliteit echter 
helaas ver onder de maat, is Davis’ ervaring. Gevolg: ne-
gen van de tien boards nemen beslissingen op basis van 
onjuiste data. ‘Gemiddeld genomen kun je zeggen dat 
tachtig procent van alle data overtollig, verouderd of ver-
vuild is. Bedrijven zijn zich daar meestal niet van bewust, 
terwijl het enorme kosten veroorzaakt. Ik durf de stelling 
aan dat de kosten van onbruikbare data voor de grote 
multinationals ongeveer 20 tot 25 procent van de netto 
winst uitmaken. Dus een financiële instelling met een 
kwartaalwinst van € 800 miljoen heeft zeker € 160 mil-
joen aan kosten gemaakt doordat mensen onder andere 
druk waren met het handmatig controleren van data. En 
dan niet één keer, maar meerdere keren. Controles wor-
den namelijk vaak dubbel uitgevoerd en niet zelden zijn 
er extra kosten voor inhuur van externe capaciteit.’ Davis 
spreekt in dit verband over ‘verborgen kosten’ omdat be-
drijven deze werkzaamheden als een vorm van basishygi-
ene beschouwen, terwijl ze volgens Althea Davis strikt 
genomen overbodig zijn. Bovendien: als mensen voortdu-
rend bezig zijn met het repareren van data, besteden ze 
hun energie aan activiteiten die per saldo geen waarde 
toevoegen. 

APPLICATIECENTRISCH EN DATACENTRISCH
Het gevaar dreigt dat deze mensen op korte termijn meer 
dan de helft van hun tijd met zulke werkzaamheden be-
zig zijn omdat het dataprobleem er vooralsnog niet klei-
ner op wordt. De grote corporates hebben jaarlijks te ma-
ken met een gemiddelde groei van de hoeveelheid data in 
de orde van grootte van 35 tot 50 procent. Maar meer in-
vesteren in technologie om data beheersbaar te houden is 
niet het juiste antwoord, stelt Davis. Als het gaat om hoe 
bedrijven hun datastrategie vormgeven, onderscheidt ze 

DATAWAREHOUSES STELLEN TELEUR
Veel grote organisaties werken met een datawarehouse, 
sommige zelfs met meerdere. Ondanks aanzienlijke in-
vesteringen leveren deze warehouses in de praktijk te-
leurstellend weinig op. Oorzaak is dat in bijna alle data-
warehouses de data op de een of andere manier is bewerkt; 
er is een betekenis aan gekoppeld. Daarmee gaat de zui-
vere waarde van ruwe data verloren. Het is dan ook een 
groot misverstand om te denken dat datawarehouses de 
interne klant goed kunnen bedienen, stelt Althea Davis 
die bij RGP werkzaam is als Director of Data Strategy. Niet 
dat ze iets tegen datawarehouses heeft overigens, maar 
wel dat ze zich in het domein van IT-afdelingen bevinden. 
‘Veel mensen denken dat IT verantwoordelijk is voor 
data’, zegt Davis, ‘maar dat is helemaal niet zo. IT moet 
ondersteuning bieden ten aanzien van het gegevensbe-
heer, meer niet. Voor CIO’s is het soms een pijnlijke kwes-
tie als ze te horen krijgen dat data niet tot hun verant-
woordelijkheid behoort.’ (Zie kader pagina 15.)

Voor de beslissers in de boardroom is er in relatie tot 
data één vraag cruciaal: waar staan we vandaag en waar 

' 8 0 %  V A N  A L L E  D A T A  I S  

V E R O U D E R D  O F  V E R V U I L D '

'  8 0 %  O F  A L L  D A T A  I S  

A N T I Q U A T E D  O R  P O L L U T E D '

Research agency Gartner has discovered that 
poor data quality is the main reason for the 
fact that forty percent of all business initia-
tives do not deliver the desired benefits. That 
is not surprising if you realise that only one in 
ten businesses pursue a data strategy that has 
been approved by the board. Many large orga-
nisations work with one or more data ware-
houses. In spite of substantial investments, the 
yield from these warehouses is disappoin-
tingly low in practice. The reason is that the 
data from almost all data warehouses has 
been processed in one way or another, and has 
been allocated a meaning. This compromises 
the pure value of raw data.
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twee benaderingen: applicatiecentrisch en datacen-
trisch. De laatste aanpak is de enig juiste in de ogen van 
Davis. ‘Bedrijven die de datacentrische aanpak hanteren 
hebben een duidelijk focus wat ze met de beschikbare 
data willen bereiken. Bijvoorbeeld innovatie of een ho-
gere effectiviteit; in ieder geval niet allebei tegelijk. Data-
centrische organisaties boeken aantoonbaar meer succes 
dan de applicatiecentrische bedrijven. De laatste gaan 
weliswaar ook uit van de strategie en bijbehorende doel-
stellingen, maar richten zich vervolgens meteen op de 
tools, de technologie. Daarmee slaan ze een cruciale stap 
over en ontbreekt de koppeling met de strategie. De kans 
is bijzonder klein dat ze vervolgens de juiste data gebrui-
ken. Ze slagen er niet in om de stap van data naar wijsheid 
te zetten.’

De meeste bedrijven vinden het moeilijk om de voor-
delen voor grootschalige investeringen in gegevensbe-
heer te benoemen. In het bijzonder ervaren zij uitdagin-
gen rond het genereren van return on data, dat wil zeggen 
de bewijsvoering dat betere of additionele data de kwali-
teit van besluitvorming positief beïnvloedt. Nog maar 
heel weinig bedrijven boeken vorderingen op dit gebied. 
Ontegenzeggelijk zijn financiële maatstaven zoals de 
kwaliteit van het debiteurenbeheer een stuk makkelijker 
meetbaar dan meer ongrijpbare grootheden als het ver-
korten van het besluitvormingsproces en de voorspel-
baarheid van resultaten. 

RETURN ON DATA
Een datacentrische aanpak stelt bedrijven in staat om re-
turn on data te genereren. Dat kan langs drie lijnen: resul-
taatverbetering, kostenreductie en risicomanagement. 
In het bankwezen hebben we bijvoorbeeld gezien dat in-
stellingen hun datastrategie aanvankelijk vormgaven 
vanuit het risicoperspectief. Ze wilden hun toezichthou-
ders bewijzen de zaken op orde te hebben. Wat we nu zien 
is dat banken hun strategie meer richten op commerciële 
doelstellingen. De grote retailbedrijven zijn deze weg al 
eerder ingeslagen.

‘Je moet data behandelen als een strategische asset’, 
adviseert Davis. ‘Ik kom over de vloer bij bedrijven die be-
schikken over een berg aan big data. Die berg is onge-
structureerd en de data zit bijvoorbeeld verstopt in e-
mails en social media. Ze weten dat ze er iets mee moeten, 
maar hebben geen idee wat. Sommige bedrijven ervaren 
dat als een regelrechte noodsituatie. Ik durf de stelling 
aan dat het mogelijk is om samen met een technologie-
partner snel structuur aan te brengen in de data. Afhan-
kelijk van de omvang van de onderneming kost dat en-
kele weken tot enkele maanden. Mijn rol daarbij is om op 
basis van de informatiestromen te kijken naar wat bedrij-
ven nodig hebben, niet naar waar ze om vragen. Dat lijkt 
erg ingewikkeld, maar dat is het niet. Ik beschouw vraag-
stukken op het gebied van integrated data governance 
eigenlijk als een grote puzzel waarvan de stukjes niet 
goed passen. Vaak wordt ook gedacht dat een goede data-
strategie duur is, dat klopt evenmin. Alleen al door ver-
borgen kosten te elimineren verdien je de investering 
heel snel terug.’

'  J E  C O N C U R R E N T I E K R A C H T 

N E E M T  T O E  O F  J E  B E D R I J F 

V A L T  O M '  ' I N C R E A S E 

C O M P E T I T I V E  S T R E N G T H 

O R  Y O U R  C O M P A N Y  W I L L 

C O L L A P S E '

It is therefore a great misconception to think 
that data warehouses can serve internal clients 
well, according to Althea Davis, Director of Data 
Strategy at RGP. In her experience, data quality 
in many organisations is sadly inadequate. As a 
consequence, nine out of every ten boards take 
decisions based on incorrect data. She states, 
‘You could say that on average eighty percent of 
all data is superfluous, antiquated or polluted. 
Businesses are usually unaware of this, even 
though it incurs substantial costs. I venture to 
claim that the cost of unusable data amounts to 
around twenty to twenty-five percent of the net 
profits of large multinationals.' Davis has this 
advice: ‘Data should be treated as a strategic 
asset.’ She adds, ‘I visit companies that have 
mountains of big data. The data sets are unst-
ructured and are often concealed in emails and 
social media. These companies know they 
should do something with the data but they 
have no idea what.’ •
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Dat geldt in versterkte mate voor het internationaal 
managen van data. Dat is in zijn aard al extreem ingewik-
keld en kostbaar als gevolg van inconsistenties in lokale 
wet- en regelgeving en afwijkende kenmerken van het 
zakelijk verkeer. Daarbij wordt vaak het argument ge-
bruikt dat lokale markten zodanig uniek van karakter 
zijn dat deze een afwijkende aanpak ten aanzien van da-
tabeheer en informatiestromen verdienen. Dat werkt 
niet alleen kostenverhogend, het maakt het bovendien 
moeilijker om internationaal resources te delen en pres-
taties te vergelijken. Centralisatie en standaardisatie zijn 
daarom sleutelbegrippen in een goede datastrategie. Of, 
zoals Althea Davis het zegt: ‘Ondernemingen die data 
omarmen zien hun concurrentievermogen toenemen. De 
andere bedrijven vallen om.’ •

WIE IS DE EIGENAAR VAN DE DATA?
Terwijl business data zich exponentieel 
vermenigvuldigt, is het noodzakelijk 
om te achterhalen waar het eigendom 
van data rust. In de praktijk zie je dat 
er een heleboel eigenaars van data zijn. 
Het zijn de professionals die data creë-
ren en ze tegelijk ook weer gebruiken. 
Daar komt bij dat het type data ver-
schilt van transactiedata tot klantdata 
en financiële data. Het gevaar ligt dan 
ook altijd op de loer dat zich inconse-
quenties in de informatiestroom voor-
doen.  
Veelal is het eigendom van data histo-
risch gegroeid op basis van een speci-
fiek bronsysteem of proces. In zwaar 
gereguleerde sectoren, zoals de financi-
ele dienstverlening, hebben bedrijfskri-
tische functies zoals risicomanagement 
en compliance moeite om op geaggre-
geerd niveau informatie te verkrijgen. 
Dit leidt soms tot de creatie van aanvul-
lende (dubbele) informatie. Als het erop 
neerkomt te definiëren waar het ul-
tieme eigendom van data op lange 
termijn moet liggen, kiezen vooruit-
strevende bedrijven ervoor dit weg te 
halen bij Finance of IT. Ze kiezen er 
steeds vaker voor om het ownership 
van data bij de business units te beleg-
gen. Dit gaat gepaard met een onderlig-
gend raamwerk van standaarden, pro-
cedures en verantwoordingen. 
Om te voorkomen dat essentiële infor-
matie in silo’s zoekraakt, is een cen-
trale data-afdeling die rapporteert aan 
de Chief Data Officer een optie die 
steeds vaker wordt gekozen. Bestuurs-
organen hebben behoefte aan gesimpli-
ficeerde informatie die bestaat uit de 
belangrijkste kernpunten. Een centrale 
data-afdeling kan daar een wezenlijke 
bijdrage aan leveren. 

WAAROM DATAWAREHOUSEPROJECTEN MISLUKKEN
De helft van alle datawarehouseprojecten draait gemiddeld uit op  

een mislukking. Hieronder tien veel voorkomende oorzaken.

1 Het project loopt uit de begroting;
2 De planning wordt niet gehaald;
3 Kritische functies zijn niet geïmplementeerd;
4 Gebruikers zijn ontevreden en de resultaten teleurstellend;
5 Het systeem is niet beschikbaar voor gebruikers;
6 Het systeem laat geen nieuwe functies of gebruikers toe;
7 Data en rapportages zijn van slechte kwaliteit;
8 De gebruikersinterface is te ingewikkeld;
9 De kostenbasis van het project klopt niet;

10 Het management herkent de voordelen niet.
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