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Grote ondernemingen in Noord-Europa 
op weg naar datagedreven sturing
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De resultaten van het onderzoek onderstrepen 

dat Noord-Europese bedrijven steeds meer 

datagedreven worden. 86% van de responden-

ten geeft aan dat data een ondersteunende of 

leidende rol spelen bij het nemen van beslissing-

en (grafiek 2). Van de respondenten maakt 74% 

minstens wekelijks en 23% maandelijks gebruik 

van BI-output zoals analyses, rapporten en 

dashboards (grafiek 1). 51% van de respondenten 

vertrouwt hiervoor op centrale functionarissen of 

afdelingen (grafiek 3) en deze vraag neemt zelfs 

nog toe. Tegelijkertijd willen gebruikers hun rap-

porten ook decentraal kunnen aanpassen (64%).

Analytisch consumeren

Na wat verder graven in de verantwoordelijk-

heden wordt het beeld duidelijker. Dit is goed 

te zien in grafiek 5. Beslissers en beleidsmakers 

zouden zich graag minder bezighouden met ge-

gevensbeveiliging, data modelleren, opschonen, 

verwerken en bewerken. Ze richten hun aandacht 

het liefst op de front-end tools: produceren en 

publiceren van rapportages, drill downs en dash-

boards op maat. 

Grote ondernemingen 
in Noord-Europa op weg 
naar datagedreven sturing

De datahonger van organisaties is nog lang niet gestild. Het is immers algemeen bekend dat meer en betere data en analytics voor betere 

zakelijke beslissingen zorgen. Maar hoe worden Business Intelligence-hulpmiddelen gebruikt? En hoever zijn de BI-inspanningen verdeeld 

over de IT-afdeling en de gebruikers? We vroegen 171 IT- en zakelijke beslissers van Noord-Europese ondernemingen met 500 of meer 

werknemers naar hun ervaringen en inzichten.
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Grafiek 5:

Verantwoordelijkheden voor BI-output
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“We proberen een  

community te ontwikkelen 

van informatieproducenten 

die dashboards maken. Per 

afdeling zetten we twee of 

drie power users in als  

ambassadeurs die de rest 

van de informatieprodu-

centen meenemen zodat 

een product op de best 

mogelijke manier gebruikt 

wordt.”

GERRIT-PAUL VERDOES, 

business intelligence specialist 

bij randstad groep nederland

Ze willen de bedieningspanelen gebruiken, maar 

dan wel in het vertrouwen dat IT verantwoorde-

lijk is voor de datadefinities en -kwaliteit en de 

integratie van databronnen.

Selfservice BI

Een opkomend begrip in het domein van BI en 

analytics is selfservice BI. Gartner definieert dit als 

“eindgebruikers die hun eigen rapporten en ana-

lyses ontwerpen en implementeren binnen een 

goedgekeurd en ondersteund portfolio van ar-

chitecturen en tools.” In de praktijk blijkt hier nog 

veel onduidelijkheid over te zijn. Niet zo vreemd 

dus dat de respondenten verschillende redenen 

aanvoeren voor hun interesse in selfservice BI. 

De voornaamste redenen zijn integreren van 

master data en snellere oplevering van rapporten. 

De respondenten denken dat er ook nadelen 

verbonden zijn aan de invoering van selfservice 

BI. Ze noemen vooral het software-onderhoud, de 

verantwoordelijkheid voor de datakwaliteit en het 

risico van wildgroei.

De verschuiving naar selfservice BI voltrekt zich 

dus niet op alle fronten: gebruikers willen meer, 

maar niet alles. Ook vinden ze het belangrijk dat 

een centraal IT-team de randvoorwaarden goed 

en veilig organiseert. Dit is in lijn met de conclusie 

die onderzoekers van Gartner in februari 2018 

publiceerden: “Tegen 2020 zullen organisaties 

die gebruikers toegang bieden tot een veilige 

en goed beheerde omgeving met in- en externe 

data, dubbel zoveel waarde uit hun investeringen 

in analytics halen als bedrijven die dat niet doen.”

Samenwerking IT en Business

In grafiek 6 zien we dat 79% van de respondenten 

goede samenwerking tussen IT en de business 

een belangrijke succesvoorwaarde vindt. Slechts 

5% is het niet eens met deze stelling. Voor go-

vernance zien we dat 32% van de respondenten 

zich geen zorgen wil maken over de databevei-

liging. Ruim driekwart van de respondenten wil 

kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid van 

de data. De respondenten zijn over het algemeen 

tevreden over hun selfservice-tools. De meesten 

vinden ze eenvoudig te gebruiken en kunnen 

gemakkelijk gegevens delen. Wel vindt 32% het 

gebruik van selfservice BI-tools te tijdrovend. 

Graag zouden ze minder tijd kwijt zijn aan het 

verwerken en bewerken van gegevens.
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Grafiek 6

Samenwerking IT en de Business

“Selfservice BI is belangrijk 

om de bedrijfsvoering te 

moderniseren en ons te 

onderscheiden van con-

currenten. Hiermee willen 

we onze business stakehol-

ders in staat stellen om de 

waarde en het potentieel 

van onze data volledig te 

benutten en eigenaarschap 

van de gebruikte producten 

te nemen.”

JAKOB RIIS BENTSEN, 

head of transformation (bi) 

bij maersk line

Conclusie

Zakelijke gebruikers moeten steeds sneller over 

meer inzichten kunnen beschikken. De waarde 

hiervan is het grootst als de datadefinities en 

databeveiliging goed geregeld zijn. Als beleids-

makers en beslissers kunnen vertrouwen op de 

datakwaliteit en integriteit van de brondata, en 

zich geen zorgen hoeven maken over randvoor-

waarden. De respondenten in dit onderzoek zijn 

hier heel duidelijk over: zij werken graag met een 

zorgeloos consumptiemodel. Met eenvoudig te 

gebruiken tools en sterke IT-ondersteuning die in-

staat voor de integratie, eenduidige definities en 

data governance. Belangrijk dus om een optimale 

balans tussen centrale en lokale BI te vinden als 

bouwsteen voor uw datagedreven organisatie!

Intelligence Everywhere

MicroStrategy is een van de marktleiders in enter-

prise analytics, selfservice BI en de bijbehorende 

apps. Innovatieve software die organisaties in 

staat stelt om ieder aspect van hun bedrijfsvoe-

ring te ondersteunen met data en analyses, en 

hun manier van werken continu te verbeteren. 

Intelligence everywhere: van de directie tot de 

verkoopteams. Met de software en expertdien-

sten van MicroStrategy kunnen klanten unieke 

intelligence-applicaties uitrollen. Meer weten? 

Bezoek MicroStrategy online of volg de laatste 

ontwikkelingen op YouTube, Facebook en Twitter.

IT collaboration

Opinion on Various Questions per Topic

Covernance

Self Service

Good collaboration between IT 
and the business is crucial for success

IT adds no value to me and only 
slows things down

There is a growing demand for reports 
from the BI competence center (or IT)

Data security should not be 
my concern

I should be able to trust that data is 
checked and correct

I want to be able to customize 
reports

Making analyses myself with self-service tools 
(analytics) is too time consuming

We increasingly move from centralized 
reporting to self-service reporting 

Opinion
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      Disagree
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