
Meer customer 
centric met data
Hoe kan het Microsoft dataplatform helpen om meer  
customer centric en data-driven te worden?
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Veel C-level managers uit de business en IT weten dat hun organisatie nog niet genoeg nagedacht 

heeft over het omgaan met disruptieve innovatie. Hoe zorg je ervoor dat je relevant blijft, met alle 

technologische ontwikkelingen van vandaag de dag? Hoe gaat u om met disruptieve innovatie, en 

veranderende klantwensen? Wij zien het antwoord in een combinatie van twee gekoppelde visies: 

wees wendbaar en data-driven. 

Hoe kan uw organisatie meer customer centric worden met behulp 
van data?
Wat we in deze whitepaper bespreken is: Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie echt customer 

centric en data-driven wordt? Hoe krijgt u uw organisatie daarin mee? En hoe kan het Microsoft 

dataplatform daarbij ondersteunen?

We bieden u met deze paper meer inzicht in:

• Randvoorwaarden en strategie bij cultuurverandering - Customer centric worden doet u 

niet alleen met technologie. 

• Master data management – We gaan in op definities en een single-point-of-truth. 

• Welke informatie? Welke (Big) data willen we verzamelen, en welke niet?

• Naar een voorspellend platform toewerken - Hoe kunt u toewerken naar het kunnen doen 

van voorspellingen om proactief in te springen op veranderingen? 

• Hoe een (Microsoft) dataplatform kan helpen  - We bespreken kort de zeven functionele 

lagen die wij onderscheiden in een modern en flexibel Business Intelligence platform. 

Deze whitepaper is voor C-level beslissers die willen weten waar te beginnen met strategie en 

cultuurverandering rondom customer centric opereren. In een vervolg op deze paper gaan we 

dieper in op de techniek; dan beschrijven we hoe u in vijf stappen toewerkt naar een modern en 

flexibel dataplatform. 

De stappen die we in deze paper behandelen, kunnen u helpen de transitie naar een data-diven 

organisatie gemakkelijker te maken. En ervoor te zorgen dat de organisatie niet alleen technisch, 

maar vooral ook qua cultuur en processen data-driven en customer centric gaat werken.

Management- 
samenvatting
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Inleiding

Waarom willen we überhaupt 
customer centric en  
data-driven zijn?

Toekomstige ontwikkelingen 

Als marketeer die op de hoogte is van trends, 

en die tegelijkertijd vooruitdenkt, kan ik met 

nogal lastige vragen aankomen bij de IT-en 

data-afdelingen van mijn organisatie. Vooral als 

ik besef dat mijn verantwoordelijkheid groter is 

dan om voor sales gekwalificeerde leads te 

zorgen. Dat het ook mijn verantwoordelijkheid 

is om te kijken naar ontwikkelingen in de markt 

en in hoe mensen consumeren en zakendoen, 

en de directie van mijn bedrijf daarover te 

adviseren. 

En de ICT-manager, of CIO? Die zal er op zijn 

beurt voor moeten zorgen dat de organisatie 

technisch en digitaal in staat is om wendbaar 

en flexibel in te kunnen springen op diezelfde 

ontwikkelingen in de markt. Wat zijn die ontwik-

kelingen, en wat kunnen we verwachten van de 

overzienbare toekomst?

Relevant blijven in disruptieve tijden

Veel C-level managers uit de business en IT 

weten dat hun organisatie nog niet genoeg 

nagedacht heeft over het omgaan met disrup-

tieve innovatie. Hoe zorg je ervoor dat je 

relevant blijft, met alle technologische ontwik-

kelingen van vandaag de dag? Iedere dag is er 

één waarop je vanuit de flank ondersteboven 

gegooid kan worden. Door een starter waar 

nog nooit iemand van gehoord heeft. Of door 

een gevestigde naam in de markt die net wat 

sneller na is gaan denken over hoe de zeer 

goed geïnformeerde en enorm veeleisende 

klant van vandaag en van de toekomst aan zich 

te binden.1,2

Meer inzicht in uw klant

Beter kunnen voorspellen welke woning 

binnenkort vrijkomt; of uw logistieke klanten of 

partners directer kunnen laten zien waar een 

pakket of een bepaalde vracht zich bevindt. 

Voorspellen hoeveel kans een leerling heeft om 

een bepaalde module te halen, om proactief 

bijles aan te kunnen bieden. Een diagnose 

verbeteren. Beter inzicht in welke kanalen uw 

klanten het liefst gebruiken om met uw 

organisatie in contact te komen. Wat zijn de 

trends, processen, en klantwensen waar u 

meer inzicht in zou willen hebben?
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“In welke 
branche speelt 
het beter willen 
bedienen van 
de klant vanuit 
een 360-graden 
beeld, niet?

”



Wendbaar inspringen op 
behoeftes van een klant die  
u steeds beter kent
Eén van de belangrijkste motivaties om 

wendbaar en customer centric te worden is 

innovatieve disruptie en de daaraan gekop-

pelde angst om de volgende V&D te worden. 

Je kunt immers als organisatie het slachtoffer 

van disruptie worden óf juist de bron ervan. 

Hoe gaat u om met disruptieve innovatie, en 

veranderende klantwensen? Wij zien het 

antwoord in een combinatie van twee gekop-

pelde visies: wees wendbaar en data-driven. 

Ten eerste moeten bedrijven en instellingen 

natuurlijk wendbaar zijn, in tijden waarin de 

snelheid waarmee veranderingen elkaar 

opvolgen continu opgevoerd wordt. Ten 

tweede moeten we ervoor zorgen dat we alle 

data die er elke seconde door onze markten 

gegenereerd wordt, om gaan zetten in bruik-

bare inzichten. Om de klant nog beter te leren 

kennen dan hij zichzelf kent. De combinatie van 

die twee visies zorgt dat we razendsnel kunnen 

inspringen op de veranderende behoeften, 

wensen en gedragingen van onze klant. Dat we 

die zelfs kunnen gaan voorspellen en erop 

kunnen anticiperen. En dat we dus echt 

customer centric gaan opereren. 

Operational en service excellence
Een andere belangrijke motivatie om meer 

data-driven te willen werken is: zodat u ervoor 

kunt zorgen dat mensen in uw bedrijf gaan 

doen waar ze goed in zijn. Zoals een creatieve 

marketeer die niet bezig wil zijn met data, en er 

ook niet per se heel goed in is om met data om 

te gaan. In een succesvolle, data-driven 

organisatie worden mensen in staat gesteld om 

zich bezig te houden met datgene waar ze 

passie en talent voor hebben. Zo kunnen zij de 

grootste meerwaarde leveren voor de organisa-

tie en haar klanten.

Ten slotte: als u inzicht heeft in wat uw klant wil 

en wat zijn behoeftes zijn, geeft dat belangrijke 

input voor het verbeteren van uw processen en 

dienstverlening. Dit draagt bij aan operational 

en service excellence en verkleint tevens de 

kans dat een bedrijf of een instelling failliet gaat 

wanneer zij in zwaar weer verkeert. Omdat u 

uw klanten aan uw organisatie bindt, door ze 

optimaal te bedienen. En omdat u beslissingen 

kunt nemen op basis van betrouwbare data. 

Hoe kan uw organisatie meer customer centric worden met  
behulp van data?
Wat we in deze whitepaper bespreken is: Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie echt 

customer centric en data-driven wordt? En hoe kan het Microsoft dataplatform 

daarbij ondersteunen?

De subvragen die daarbij horen, zijn:

1. De vragen op het niveau van master data management: Wie is de klant? Wat is uw product? 

Heldere en eenduidige definities maken het mogelijk om te analyseren vanuit een integraal 

klantbeeld. En om vanuit die analyse toekomstgericht te acteren.

2. Welke relevante informatie willen we daarna verzamelen rondom die klanten, producten en 

processen? 

3. Hoe kunt u toewerken naar het kunnen doen van voorspellingen, om proactief in te springen op 

veranderingen? 

4. Hoe bouwt u een dataplatform op en hoe kan het Microsoft Dataplatform daarbij helpen?
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Hoe bouwen wij ons antwoord op deze vragen op?  
De leeswijzer voor deze paper:
De belangrijkste focus in deze whitepaper (hoofdstuk 1) ligt op de manier waarop er in uw organi-

satie wordt gedacht over customer centric en data-driven werken. En op de manier waarop u uw 

organisatie daarin meekrijgt.

1.  Randvoorwaarden en strategie bij cultuurverandering

  Customer centric worden doet u niet alleen met technologie. In het eerste hoofdstuk bespreken 

we kort de randvoorwaarden en strategie die u nodig heeft om de cultuurverandering teweeg te 

brengen, welke u met een slim ingericht Integrated Analytics platform kunt gaan ondersteunen. 

2.  Master data management

  In het tweede hoofdstuk gaan we in op definities en een single-point-of-truth. We bespreken de 

processen, governance, het beleid, de richtlijnen en de tools die u kunt gebruiken om continu 

uw bedrijfskritische data te (her)definiëren en te managen.

3. Welke informatie?

  We kunnen niet alle wereldwijd beschikbare data verzamelen die enigszins verband houden 

met onze business. Welke (Big) data willen we verzamelen, en welke niet?

4.  Naar een voorspellend platform toewerken

  Hoe kunt u toewerken naar het kunnen doen van voorspellingen om proactief in te springen op 

veranderingen? 

5.  Hoe kan het (Microsoft) dataplatform helpen? We bespreken kort de zeven functionele 

lagen die wij onderscheiden in een modern en flexibel Business Intelligence platform. U kunt dit 

vormgeven met functionaliteit die aanwezig is binnen Microsoft Azure, SQL 2016, en Power BI. 

Deze whitepaper is high-over ingestoken. In een vervolg op deze paper gaan we dieper in op de 

techniek; dan beschrijven we hoe u in vijf stappen toewerkt naar een modern en flexibel dataplat-

form, waarmee u technisch vormgeeft aan uw wendbare, data-driven en Customer Centric 

organisatie.
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Eenduidige 
definities

Term Definitie

Masterdata  

(en –management)

Data die  - door IT in samenspraak met de business - regelmatig 

wordt gecontroleerd op juistheid, uniformiteit, semantische 

consistentie, beheer en accountability. 

User Een gebruiker die op zijn of haar niveau data gebruikt om tot 

inzichten te komen die helpen bij het bepalen van “the best next 

action”. 

Databron Interne en externe databronnen die dienen als input voor het 

dataplatform. Bijvoorbeeld (Excel)spreadsheets, standaard en 

maatwerk applicaties, handmatige en geautomatiseerde bronnen  

en devices en sensoren.

Managed data Naar users ontsloten data waarvan de inhoud op juistheid wordt 

gecontroleerd.

Unmanaged data Naar users ontsloten informatie waarvan de inhoud in mindere mate  

op juistheid wordt gecontroleerd.

(Data)Platform Een centraal computersysteem (on premise, in de cloud of hybride)  

dat data uit gestructureerde en ongestructureerde databronnen 

verzamelt, integreert en beheert.

Compliance Het proces van het voldoen aan de geldende (business)regels en 

wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld veiligheid en privacy.

Dashboard Een dashboard laat in één duidelijke weergave de belangrijkste 

sturingsinformatie (KPI’s) voor een organisatie, team of individuele 

medewerker zien.

Rapportage Een overzichtelijke weergave van data voor de eindgebruiker,  

die makkelijk schaalbaar gedeeld kan worden. 

Ongestructureerde data Informatie die niet op een vooraf gedefinieerde manier is 

georganiseerd. Vaak bestaand uit veel tekst, maar kan ook 

cijfermatige informatie bevatten.
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Customer centric worden doe je niet alleen met een dataplatform. 
Sterker klantgericht opereren heeft bovenal te maken met een veran-
dering in de manier van werken en de cultuur in uw organisatie. In dit 
hoofdstuk bespreken we kort de randvoorwaarden en strategie die u 
nodig heeft om de cultuurverandering teweeg te brengen, welke u 
met een slim ingericht Integrated Analytics platform kunt gaan onder-
steunen. 

Een cultuur en een manier van werken kun je 

niet van de ene op de andere dag veranderen. 

Het is niet te verwachten dat u in één keer de 

hele organisatie data-driven zult laten werken. 

Enkele belangrijke randvoorwaarden en tips 

voor een strategie voor het slagen van veran-

dering in uw organisatie. 

1.1 Randvoorwaarden
De belangrijkste randvoorwaarden liggen 

binnen het domein van het managementteam 

van uw organisatie.

Steun vanuit managementteam

Er moet ten eerste op strategisch niveau – dus 

vanuit het MT - ondersteuning zijn voor de 

cultuurverandering/organisatieverandering die 

u teweeg wilt brengen. Het MT is namelijk de 

enige groep mensen die het mandaat heeft om 

processen zo aan te passen dat medewerkers 

daadwerkelijk in staat worden gesteld om zich 

anders te gaan gedragen. Zonder steun van het 

MT geen veranderde processen, en dus geen 

cultuurverandering.

Enabling: concreet en met aandacht

Daarnaast heeft u het managementteam ook in 

de uitvoering nodig als enabler. Het MT moet 

bijvoorbeeld resources toekennen (zowel in 

termen van geld als in termen van mensen). 

Het management moet zorgen dat er tijdig 

besluiten worden genomen. Dat zien we vaak 

in projecten die niet goed lopen; een medewer-

ker behoort tijd te krijgen om mee te werken 

aan een project, maar krijgt hij die tijd ook? 

Maar denk ook aan iets heel menselijks; 

simpelweg aandacht. Zorg dat vertegenwoordi-

gers van het management bij een opleverpre-

sentatie aanwezig zijn. Zorg dat er een presen-

tatie wordt gegeven voor de hele organisatie, 

over de veranderingen die komen gaan, en dat 

het management daarbij hun steun uitspreken. 

U kunt zich voorstellen wat voor impact dit 

soort dingen heeft op de organisatie.

1.2 Strategie: De aanpak
In deze paper gaan we ervan uit dat uw 

organisatie meer customer centric wil worden. 

Maar wat betekent ‘customer centric’ voor uw 

bedrijf? Het is allereerst belangrijk dat u dit van 

te voren duidelijk beschrijft. Zo’n strategisch 

business doel zal per sector en per organisatie 

namelijk net wat verschillen. 

1. Randvoorwaarden 
en strategie bij  
cultuurverandering

“De olifant die je 
in kleine 
stukjes eet.

”

“Only manage-
ment can change 
the system.
W. Edwards 

Deming 4

”
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Definitie van uw doel: Use cases  

workshop

Breng daarom, voordat u begint met het 

opzetten of verbeteren van uw dataplatform 

een team samen, met afgevaardigden uit alle 

belangrijke afdelingen in uw organisatie bij 

elkaar. En vraag hen: “Wat betekent het voor 

jou als (manager/medewerker) van deze 

afdeling, om customer centric te zijn? Wat 

moet het voor jou gaan betekenen?” Uit de use 

cases die u uit deze workshop haalt, kiest u er 

één om als eerste mee aan de slag te gaan. 

Het kunnen er ook twee zijn: bijvoorbeeld Derk 

van sales zegt: “Wij willen weten hoe tevreden 

bepaalde klanten zijn over onze dienstverle-

ning, nadat een project is afgerond.” Maria, de 

marketing manager, zegt “Wij willen graag 

hetzelfde weten, zodat we kunnen bepalen 

welke klant het meest geschikt is om klantam-

bassadeur te worden. Bijvoorbeeld door het 

extern delen van een case study.” Deze twee 

vragen komen dan bijvoorbeeld samen in een 

klanttevredenheidsonderzoek. 

De eerste use case: Bij voorkeur altijd 

eerst laaghangend fruit

Vanuit een overkoepelend strategisch doel (een 

zogenaamde ‘epic’), in ons voorbeeld “meer 

customer centric worden”, zorgt u er dus voor 

dat u de use cases en daaruit volgende 

requirements in uw organisatie verzamelt. 

Vanuit die requirements begint u aan de 

uitvoering (het programma). Hoe maakt u de 

keuze voor de eerste use case die u gaat 

ondersteunen met data?

Wat wij adviseren voor de eerste sprint, is om 

een onderwerp te kiezen waarvan u weet dat er 

een business probleem zit, of een marketing 

probleem, waarbij u eigenlijk van te voren weet 

dat succes bijna gegarandeerd is. Een use 

case waar weinig risico’s aanhangen, zowel 

aan de kant van de data als aan de business 

kant. Het team waarmee u de eerste sprint gaat 

doen is dan ook bij voorkeur een team dat 

enthousiast is over het project. 

Het alternatief is om eerst te kiezen voor een 

use case die heel hoge prioriteit heeft, bijvoor-

beeld één die direct winst in termen van kosten 

of omzet zal genereren. Het risico bij deze 

insteek is dat de eerste sprint in uw project dan 

langer kan duren en uw project “stoom 

verliest”. Het grote voordeel is dat u gemakke-

lijker leden van het MT aan de verandering kunt 

binden wanneer u duidelijke return on invest-

ment kunt laten zien, binnen korte tijd. Wij 

adviseren ‘laaghangend fruit’, omdat we 

commitment van het MT als voorwaarde zien 

(vanuit de eerder genoemde randvoorwaarden), 

en de focus eerder leggen op adoptie in de 

bredere organisatie. 

Projectaanpak

Wat ten slotte even belangrijk is als steun van 

het management en het uitkiezen van een 

geschikte eerste use case, is de uiteindelijke 

projectaanpak. In het optimale geval ligt de 

manier waarop de verandering in de organisatie 

aangepakt wordt in het verlengde van die 

projectaanpak. Daarbij adviseren wij een 

variant van de Scrum methodiek. Dus; in korte 

cycli functionaliteit opleveren aan het speci-

fieke team dat erom gevraagd heeft, waarna 

dat team ermee gaat werken, feedback geeft, 

en andere teams ermee leert werken. 

Dan komt de volgende opdracht, en zo gaat u 

verder. Deze werkwijze heeft het maximale 

effect op acceptatie door de gehele organisa-

tie, doordat teams die enthousiast zijn geraakt 

door werkende functionaliteit, andere teams 

aan gaan steken met hun enthousiasme. 
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In dit tweede hoofdstuk gaan we dieper in op definities en een single-
point-of-truth. De toegevoegde waarde van Marketing Intelligence, 
Integrated Analytics, data analyse, en slim omgaan met data en kop-
pelingen daartussen, valt of staat namelijk met het voeren van een-
duidige definities van alles waarover u data verzamelt. We bespreken 
de processen, governance, het beleid, de richtlijnen en de tools die u 
kunt gebruiken om continu uw bedrijfskritische data te (her)definiëren 
en te managen.

2.1 Het begint bij de vraag
Eén van de eerste dingen die u doet, wanneer 

u aan de slag wilt gaan met het opzetten of 

verbeteren van een business intelligence- of 

dataplatform, is een controlevraag stellen. En 

dat is vaak een heel eenvoudige vraag die u 

aan de organisatie stelt. Die vraag kan bijvoor-

beeld zijn: “Hoeveel klanten heb je?” of; 

“Hoeveel producten verkoop je?” En dan wat 

complexer: “Hoeveel producten verkoop je per 

klant?”

U zult zien dat heel veel organisaties geen 

betrouwbaar antwoord kunnen geven op deze 

vragen. 

Een praktisch voorbeeld: We kijken bij een 

grote Nederlandse sportvereniging, waarvan de 

medewerkers al hun transacties registreren in 

een financieel systeem. Als we echter van iets 

dichterbij naar dat systeem gaan kijken, dan 

zien we dat sommige klanten daar 15 keer 

“uniek” in voorkomen. Dat heeft dan puur te 

maken met het feit dat een klantnaam op 

verschillende manieren is geschreven, dus 

bijvoorbeeld ‘Motion10’, ‘Motion 10’, ‘Motion10 

bv’, etc. Merk op; dit zijn voorbeelden die in de 

praktijk letterlijk voorkomen.

Dat dit het geval is, maakt het heel lastig 

om customer centric te worden

2.2 Een eenduidige definitie en 
schone data
Als u dan naar de oplossing wilt kijken, is van 

het grootste belang dat de mensen in uw 

organisatie het over één gegeven eens zijn: Dat 

het belangrijk is om een eenduidig klantbeeld 

te hebben. Of een eenduidig productbeeld, etc. 

Vandaaruit zult u drie belangrijke stappen 

moeten ondernemen: ten eerste bekijken waar 

u die data moet gaan opschonen, ten tweede 

bepalen hoe u die data gaat opschonen, en ten 

derde zorgen dat de eenduidigheid en daarmee 

betrouwbaarheid van uw data beheerd blijft.

2. Master data 
management

“Als je niet eens 
weet hoeveel 
klanten je hebt, 
hoe kun je dan 
ooit customer 
centric 
worden?

”
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1.  Bekijk waar u de vervuilde data moet 

gaan opschonen. Er zijn algoritmes die u 

kunnen helpen met uitvinden waar u moet 

zoeken, maar u zult dit zeker nog handma-

tig moeten bepalen. In welke datasets, 

systemen, bestanden zitten de foutieve 

records?  

2.  Bepaal hoe u gaat opschonen.  

Bijvoorbeeld: Alles waar ‘Motion 10’ met 

een spatie staat, gaat u vervangen. Dat 

betekent dus dat u daadwerkelijk de 

brondata op gaat schonen. Dat is een optie, 

maar het is wel inefficiënt. 

  Een andere manier om de data op te 

schonen is door een koppelbestand te 

creëren. Dan bepaalt u: “De rapportage-

naam van mijn klant is ‘Motion10’, en ik 

weet dat die in een operationeel systeem, 

of meerdere systemen, onder ‘Motion10’, 

‘Motion 10’, ‘Motion 10 BV’ etc. genoemd 

wordt”. Het koppelbestand zorgt ervoor dat 

uw dataplatform dit dan herkent als één en 

dezelfde klant.

3.  Zorg dat het beheerd blijft  

(Governance). Governance heeft te 

maken met het inregelen van applicatiebe-

heer en systemen, maar primair met interne 

afspraken over bepaalde processen. “Wat 

gebeurt er als jij een nieuwe klantnaam 

aanmaakt? Hoe loopt dat proces?” 

2.3 Governance
Governance heeft dus alles te maken met het 

schoon en eenduidig houden van uw data. Of 

dat handmatig of menselijk wordt beheerd of 

geautomatiseerd (bijvoorbeeld met systeemin-

tegratie zoals dat mogelijk is met BizTalk), is 

irrelevant. Dit zal vaak afhangen van de grootte 

en volwassenheid van uw (IT-) organisatie.

Governance door het Master data 

management systeem

• Geautomatiseerde governance betekent 

bijvoorbeeld: Met applicatiebeheer afdwin-

gen dat een typefout/alternatieve spelling 

wordt gecheckt door het systeem, en een 

melding geeft als; “bedoelde je niet …?”

• Governance is ook: Het systeem bij dage-

lijkse rondgang door de database laten 

checken, en een beheerder een alert laten 

geven als: “Ik heb een nieuwe klantnaam 

ontdekt die ik niet kan koppelen aan mijn 

bekende bestanden. Klopt dat?”

Het Master data management systeem vertelt 

aan uw Datawarehouse exact hoeveel klanten 

u heeft. ‘Motion10’ is er dan dus één, ook als 

vijftien mensen het de volgende dag verkeerd 

intypen. 

Master data manament: schone,  

betrouwbare data

Het doel is ervoor te zorgen dat u een belang-

rijke basisvoorwaarde voor zinnig gebruik van 

Business Intelligence verzorgt: namelijk dat u 

eenduidige definities van gegevens en een 

schoon databestand heeft. Governance is alles 

wat u daaromheen inregelt om ervoor te zorgen 

dat het bestand schoon blijft, inclusief de 

menselijke en geautomatiseerde monitoring. 

Governance op het menselijke niveau

Governance heeft natuurlijk niet alleen te 

maken met inregelen in techniek, maar ook met 

afspraken die u in uw organisatie met elkaar 

maakt. Als een nieuwe klant in het systeem 

wordt ‘aangemaakt’ bij het eerste contact bij 

sales, moet bijvoorbeeld worden belegd dat die 

klant ook op exact dezelfde naam wordt 

aangemaakt in financiële en after sales 

systemen. Governance gaat breder dan enkel 

master data; het raakt bijvoorbeeld ook: 

userbeheer, licentiebeheer, beschikbaarheid en 

SLA’s, en het beheer van business rules.
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We kunnen niet alle wereldwijd beschikbare data verzamelen die 
enigszins verband houden met onze business. Ergens moeten we 
keuzes maken, op basis van relevantie, betrouwbaarheid van data en 
op basis van beschikbare resources. Welke data willen we verzame-
len, en welke niet? De kern van de oplossing is: 60 % van de dataset 
die u zult gebruiken staat vast, maar het is een organisch proces. 
Data die nu irrelevant lijkt, kan over een jaar zomaar relevant zijn. 

Vanuit de epic (customer centric worden) heeft 

u nu use cases, die bepaalde requirements 

hebben. Stel dat een requirement om data gaat 

– wel zo gemakkelijk, in een paper over 

Business Analytics. Bijvoorbeeld; “Ik wil als 

marketeer de juiste potentiële klanten benade-

ren met mijn mailingcampagne. Zodat de 

conversie van mijn mailcampagne maximaal is.”

Laat uw model vormen door de inzichten 

van de expert

Wat u doet om te bepalen welke data u dan 

moet verzamelen, is met deskundigen rondom 

dit gebied in gesprek gaan. Met de vraag 

“Welke informatie verzamel je nu al om dit te 

bepalen?” U gaat in gesprek, stelt vragen en 

zult als informatiemanager ook adviezen 

kunnen geven. Op basis van de uitkomsten van 

deze gesprekken gaat u een model samenstel-

len. Dat wordt de eerste dataset die u gaat 

laden in uw Dataplatform. 

Betrouwbaarheid

Een opmerking ten aanzien van de betrouw-

baarheid van gebruikte (externe) data:

Misschien gebruikt de marketeer in ons 

voorbeeld wel een lijst van LinkedIn, en weet 

zij; in 70 % van de gevallen klopt de “laatst 

bekende functie” van de persoon. Dan zult u de 

data alsnog kunnen gebruiken, maar dan met 

een benoeming van de relatieve onbetrouw-

baarheid van die data. Let op: op het moment 

dat u dezelfde data toe gaat voegen aan 

voorspellende modellen, wordt de betrouw-

baarheid wel een probleem.

3.1 De kern van uw oplossing
Met deze eerste datasets zet u de kern van de 

oplossing neer. Ook al verandert de wereld 

binnen vijf jaar volledig, dan zult u deze data 

nog steeds nodig hebben. Maar vergeet niet 

dat het model organisch verder groeit. De 

datasets die u gebruikt zult u als het goed is 

continu uitbreiden en aanscherpen.

3.Welke informatie?
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U heeft de kern van uw dataplatform neergezet. Hoe kunt u nu 
toewerken naar het kunnen doen van voorspellingen om proactief in 
te springen op veranderingen? Belangrijk uitgangspunt is dat u veel 
historische data ter beschikking heeft. Minstens zo belangrijk zijn de 
relevantie van een voorspelling en het bepalen van de “Next Best 
Action”. Op basis van de meest betrouwbare data stelt u het 
voorspellende model samen, in samenwerking met een data scientist. 
Ook uw voorspellende model zal in de toekomst continu aangescherpt 
moeten worden. 

We werken nog altijd vanuit het strategische 

doel om customer centric te worden. Stel dat 

we nu een requirement hebben die om 

voorspellen draait. Bijvoorbeeld; “Ik wil als 

marketing en sales organisatie de kans kunnen 

berekenen dat een klant mijn organisatie op dit 

moment (of op korte termijn) wil gaan verlaten.” 

Hoe maakt u het mogelijk om deze vraag vanuit 

uw dataplatform te beantwoorden?

4.1 Veel historische data
Een belangrijk uitgangspunt voordat u start aan 

dit soort trajecten is dat u veel historische data 

hebt verzameld. Je kunt niet voorspellen op 

basis van “een beetje data”. Als u de diepte in 

wilt, en de breedte – en dat wilt u, als u wilt 

nadenken over voorspellende modellen – dan 

gaat u niet na de eerste sprint al dit soort 

modellen opbouwen. 

4.2 Relevantie en betrouwbaar-
heid van de voorspelling
We gaan dus uit van een ruime hoeveelheid 

historische data. Vervolgens is het heel 

belangrijk om de relevantie van hetgeen u wilt 

voorspellen te bepalen. Om dus de business 

case te voorspellen. Gaat u meer ballonnen 

verkopen als u weet hoe groot de kans is dat 

iemand een gele ballon koopt? En wat als u 

inderdaad twee ballonnen extra per maand 

verkoopt, maar het heeft u 4000 euro gekost 

om dat te kunnen voorspellen? De belangrijk-

ste vraag is: kan je iets met die voorspelling? 

Het voorspellende model zelf heeft geen 

waarde; niet zonder inzicht in welke actie er 

moet volgen op een bepaalde voorspelling. 

4. Toewerken naar 
een voorspellend 
platform
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Next Best Action

Wat moet er gebeuren met een bepaalde 

student als de kans dat hij zakt 85 % is? Wat 

moet er gebeuren als er 76 % kans is dat een 

bepaalde huurwoning deze maand vrijkomt? 

De ‘Next Best Action’ moet van tevoren helder 

zijn. Een voorbeeld uit de verzekeringsbranche: 

Een klant heeft zijn auto bij ons verzekerd, en 

sluit nu ook zijn inboedelverzekering af. Uit ons 

model blijkt dat nu het juiste moment is om 

contact met hem op te nemen met een aanbod 

voor zijn reisverzekering. 

Betrouwbaar

En hoe betrouwbaar moet de voorspelling zijn? 

De kans dat een klant uw organisatie wil 

verlaten is heel betrouwbaar voorspeld met 85 

% betrouwbaarheid. De kans dat een patiënt 

een dodelijke ziekte heeft voorspellen met 85 

% is een gruwelijk lage betrouwbaarheid. 

Afhankelijk van de business case, de Next Best 

Action en de consequenties daarvan, kan het 

bij een bepaalde betrouwbaarheid al dan niet 

zinnig zijn om uw voorspellende model op te 

zetten.

4.3 Het voorspellende model en 
de feedback erop
Het voorspellende model daadwerkelijk 

ontwikkelen, doet u in samenwerking met een 

data scientist. Die zal bepalen welk algorit-

misch model er ontwikkeld wordt. En zal gaan 

onderzoeken welke factoren – uit de spar-

ringsessie met de expert, zie hoofdstuk 3 - 

daadwerkelijk invloed hebben op hetgeen u wilt 

voorspellen. Machine learning zal de datasci-

entist hierbij helpen. Machine learning modules 

kunnen zelf analyses uitvoeren op datasets en 

de uitkomsten daarvan vergelijken met het 

model dat samengesteld is. 

Het resultaat: een model dat continue 

feedback behoeft

Het resultaat van deze onderneming? Een 

voorspellend model dat nooit af is. Dit model 

zal namelijk ook weer continu gemonitord, 

getweaked en geüpdatet moeten worden. Uw 

voorspellende model wordt langzamerhand 

steeds meer betrouwbaar – even afgezien van 

omgevingsfactoren die veranderen. Denk bij 

veranderende omgevingsfactoren bijvoorbeeld 

aan de verschuiving in de telecomsector van 

telefoongesprekken naar sms, en van sms naar 

messaging apps zoals WhatsApp. 

Persoonlijke gesprekken met klanten kunnen er 

ook voor zorgen dat u een beter beeld krijgt 

van welke factoren u mee moet nemen en 

welke niet. En dus ook om het voorspellende 

model mee te blijven aanscherpen. Denk 

bijvoorbeeld weer aan de ‘Next Best Action’ die 

u bepaald heeft. Die levert een interactie met 

de klant op, en die interactie levert feedback op 

uit de praktijk. Die feedback is van onschatbare 

waarde voor de continue verbetering van uw 

model. 
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We bespreken kort de zeven functionele lagen die wij onderscheiden 
in een modern en flexibel Business Intelligence platform. Vervolgens 
gaan we in dit hoofdstuk dieper in op het Microsoft dataplatform, en 
hoe het u kan helpen om een dataplatform voor uw organisatie op te 
stellen, waarmee u echt customer centric kunt worden.

U heeft een duidelijk doel vastgesteld, waarvoor u steun heeft van het MT, en draagvlak in de 

gehele organisatie in de vorm van requirements vanuit alle afdelingen. Er leeft een gedeelde visie 

op het belang van éénduidige definities. Voordat u nu kunt beginnen met het opzetten van een 

BI-oplossing voor uw organisatie, is het nog van belang om rechten en beleid in te regelen. 

5.1 Rechten en beleid: gebruikers 
Het gebruik van data door de organisatie hangt af van:

• Data requirements (welke data);

• Data modelling (de structuur waarin data wordt opgeslagen);

• Data visualisatie (de presentatie van de data);

• De mate van kennis bij de gebruiker.

Er worden drie soorten gebruikersprofielen gedefinieerd: 

Expert Power-user User

5. Het zevenlagen-
model en de opbouw 
van een Microsoft 
dataplatform 

Figuur 1 
Gebruikers

profielen 



16© 2016 Motion10     motion10.nl

Elke gebruikersrol heeft unieke rechten met 

betrekking tot de toegang tot informatie. In de 

termen van een dataplatform gebaseerd op 

Microsoft technologie betekent dat het 

volgende:

Users: Gebruikers van het dataplatform die het 

recht hebben om dashboards en rapportages 

te raadplegen.

Power Users: Gebruikers van het dataplat-

form die het recht hebben om zelf domeinspe-

cifieke analyses uit te voeren en dashboards en 

rapportages te maken en te delen.

Expert Users: Gebruikers van het dataplat-

form die domeinoverstijgend data gebruiken 

voor het uitvoeren van analyses en het maken 

van dashboards en rapportages en deze delen 

met de users en powerusers. 

5.2 Rechten en beleid: domeinen
Naast de verschillende typen gebruikers moet 

u ook nadenken over de domeinen waarin u uw 

data opdeelt. Om informatie te beschermen 

tegen ongewenste toegang wordt de data 

geclusterd binnen domeinen. Afhankelijk van 

de functie en rol heeft een gebruiker al dan niet 

toegang en mogelijkheden binnen de data. 

Voor alle users/gebruikers wordt tevens een 

‘Algemeen’ domein met data gemaakt, dat 

voor iedereen beschikbaar is. Hieronder een 

voorbeeld: 

5.3 Het platform:  
het zevenlagenmodel
De volgende stap is het opbouwen van het 

dataplatform zelf. Motion 10 adviseert en 

hanteert voor dataplatforms het onderstaande 

functionele zevenlagenmodel:

Figuur 2 
Voorbeeld van 
rechten binnen 
een domein voor 
verschillende 
soorten users 

Figuur 3 
Het functionele 
zevenlagenmodel 
van Motion 10 

DomeinHR

Data Application

Tool A

Data Tools

Tool 1

Data Feeds

Feed 1

Data Visualisatie

Data Storage

Data Reservoir

Data Catalogus

Data Preparatie

Data Orchestratie

Data Bronnen
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Het functionele zevenlagenmodel is het meest 

complete model voor een flexibele en toe-

komstbestendige data-architectuur. Het model 

is namelijk opgebouwd vanuit de gedachte dat 

u ook integratie mogelijk maakt voor andere 

doeleinden dan Business Intelligence. Denk 

bijvoorbeeld aan ketenintegratie of het ontslui-

ten van data naar andere end-user views, zoals 

bijvoorbeeld samenwerkingsomgevingen als 

Office 365 of microapplicaties voor medewer-

kers, partners of klanten. Het is flexibel en stelt 

uw organisatie daarmee in ieder geval tech-

nisch in staat om extreem wendbaar en zeer 

klantgericht te opereren en te innoveren. 

Geen ‘alles-of-niets’ model

Motion10 kan u helpen om uw behoefte te 

vertalen naar de juiste oplossing, afhankelijk 

van de precieze wensen en daarmee gepaard 

gaande vereisten bij uw organisatie. 

5.4 De functionele lagen uitgelegd
In het onderstaande overzicht ziet u per laag het doel en de omschrijving:

Databronnen

Doel: De Datasource laag heeft tot doel om 

gegevens te verzamelen, op te slaan en waar 

nodig te bewerken ter ondersteuning van 

diverse processen.

De datasources betreffen de interne en externe 

databronnen die dienen als databron voor het 

dataplatform. De bronnen zijn onder te verde-

len in standaard- en maatwerkapplicaties, 

handmatige en geautomatiseerde bronnen en 

devices en sensoren.

Data-orchestratie

Doel: De data-orchestratielaag heeft tot doel 

om gecentraliseerd en eenduidig vast te leggen 

welke data-acties worden uitgevoerd en op 

basis van welke triggers deze acties worden 

uitgevoerd. Daarnaast heeft deze laag tot doel 

om inzicht te geven in de mate waarin de 

data-acties succesvol zijn uitgevoerd.

Vanuit het perspectief van het dataplatform 

zullen de meeste acties betrekking hebben op 

het extraheren van de data uit de bronsyste-

men zodat deze kunnen worden opgeslagen in 

het data reservoir. Vanuit het totale databeleid 

heeft deze laag ook betrekking op applicatie-

integratievraagstukken en uitwisselingsvraag-

stukken op het gebied van data.

Data Reservoir

Doel: Het data reservoir heeft tot doel om als 

generieke databron te dienen voor alle niet-

real-time datavragen die in het dataplatform 

spelen. 

In het data reservoir wordt de data in ruwe 

vorm opgeslagen, waarbij data in de vorm 

wordt opgeslagen waarin die ook in de bron is 

opgeslagen. Dit heeft tot gevolg dat het Data 

Reservoir meerdere dataopslagtechnologieën 

kent.

Data Preparatie

Doel: Het doel van de datapreparatielaag is 

om de data te schonen, te transformeren, te 

bewerken en samen te voegen tot bruikbare 

datasets die voldoen aan gestelde kwaliteits-

eisen.

Vanuit het Data Reservoir is het vaak nood-

zakelijk om de ruwe data te bewerken tot 

bruikbare data. De mate waarin deze data 

bewerkt wordt is sterk afhankelijk van de 

kwaliteitseisen die aan de dataset worden 

gesteld.



18© 2016 Motion10     motion10.nl

Data Storage

Doel: De datastoragelaag heeft tot doel om de 

bruikbare datasets op te slaan. 

Data wordt ter ondersteuning van performance 

en gebruikersvriendelijkheid opgeslagen in de 

data storage laag. Uitgangspunt is dat alle 

business logica in de dataset is opgenomen en 

dat in de visualisatietools geen logica toege-

voegd hoeft te worden om tot het gewenste 

overzicht te komen.

Data Catalogus

Doel: De Data Catalogus heeft tot doel om 

data op een veilige en gecontroleerde wijze 

(commercieel) beschikbaar te stellen binnen en 

buiten de organisatie.

De datacatalogus is het koppelvlak tussen de 

backend van het dataplatform waarin data 

wordt geladen, bewerkt en opgeslagen en de 

frontend waarin interne en externe gebruikers 

data zoeken en gebruiken.  Hierbij is het van 

belang dat de data op de juiste manier per 

doelgroep beschikbaar wordt gesteld. 

Data Visualisatie

Doel: De datavisualisatielaag heeft tot doel-

stelling om de data in de gewenste vorm aan te 

bieden aan de eindgebruikers.

Datavisualisatie kent diverse vormen en is 

zowel afhankelijk van de tooling waarin de data 

zichtbaar wordt gemaakt als de reden waarom 

de data zichtbaar gemaakt moet worden. 

Het zevenlagenmodel geplot op het Microsoft dataplatform

Figuur 4 
Het zevenlagen
model geplot op 
het dataplatform 
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Data orchestratie: Dit proces kunt u inrichten 

met behulp van SQL Server Integration 

Services.

Data reservoir: De opslag van data kan 

gemakkelijk in een SQL server database.

Data preparatie: Dit proces richt u in met 

behulp van SQL Server Intergration Services.

Data storage: Dit betreft wederom opslag van 

data in een SQL server database en de kubus 

technologie van Microsoft: SQL Server Analysis 

Services.

Data catalogus: Gebruikersvriendelijk en 

secure aanbieden van data aan de eindgebrui-

kers. Deze service wordt aangeboden als Azure 

Data Catalog.

Data visualisatie: Standaard rapportages en 

self-servicemogelijkheden aanbieden aan de 

eindgebruikers. Voor standaard rapportages 

wordt gebruik gemaakt van Reporting Services, 

voor self-service analyses en het delen daarvan 

wordt gebruik gemaakt van PowerBI.

Uw volgende stap naar een 
wendbare en customer centric 
organisatie
Het functionele zevenlagenmodel van Motion10 

is een framework; een optimale samenstelling 

voor een flexibele en futureproof architectuur. 

Waarmee u veel meer kunt dan alleen data 

analyseren en voorspellingen doen. Afhankelijk 

van de wensen, eisen en behoeftes van uw 

organisatie kunt u meer of minder van de lagen 

nodig hebben voor uw volgende stap.

Goed beginnen
De stappen die we in deze paper behandeld 

hebben, kunnen u helpen de transitie naar een 

data-driven organisatie gemakkelijker te 

maken. En ervoor te zorgen dat de organisatie 

niet alleen technisch, maar vooral ook qua 

cultuur en processen data-driven en customer 

centric gaat werken. Motion10 kan u hierbij 

helpen met:

 -  In beeld brengen van de BI-volwassenheid 

van de organisatie.

 -  Advies over samenstellen van uw project-

team.

 -  Ondersteunen / begeleiden van work-

shops.

 -  In beeld brengen van use cases.

 -  Selectie maken van kansrijke use cases.

 -  Advies doel architectuur en start  

architectuur.

 -  Advies over verstrekken van rechten aan 

gebruikers.

 -  Ondersteuning bij sprint 1.

Met deze stappen zorgt u dat het fundament 

goed is, waar u ook begint. Dus ook als het 

begin klein is. U kunt bijvoorbeeld ook begin-

nen met het ontsluiten van data via Power BI. 

Management, teams en individuele eindgebrui-

kers zoals klantenservicemedewerkers kunnen 

hiermee ook al veel inzicht opdoen over de 

efficiëntie van bepaalde processen en de 

effectiviteit van bepaalde keuzes en acties. Dit 

kan ook een krachtige eerste stap zijn richting 

de data-driven organisatie. Self-service 

oplossingen kunnen altijd later nog worden 

ondergebracht in een beheerde, complete 

data-architectuur.
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Veel CIO’s, CMO’s, IT- en Informatiemanagers, maar ook CEO’s weten 
dat hun organisatie nog niet genoeg nagedacht heeft over, en niet 
voldoende voorbereid is op het omgaan met disruptieve innovatie. 
Hoe zorg je ervoor dat je succesvol blijft, met alle technologische 
ontwikkelingen van vandaag de dag? Hoe zorgt u ervoor dat uw orga-
nisatie niet het volgende slachtoffer wordt van disruptieve innovatie? 
Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie zélf die supersnel innoverende, 
wendbare partij wordt? Die klanten lijkt te bieden wat ze willen voor-
dat de klant zelf beseft dat hij dat wil?

De verandering in de manier van 
werken en de cultuur in uw 
organisatie
Een slim ingericht, toekomstbestendig en 

flexibel dataplatform (gebouwd op het frame-

work van Motion10’s zevenlagenmodel) stelt 

uw organisatie in ieder geval technisch in staat 

om extreem wendbaar en zeer klantgericht te 

opereren, en maakt het gemakkelijker om zelf 

te innoveren. Maar in samenspel met het 

technisch mogelijk maken, moeten wendbaar-

heid, klantgerichtheid en innovatie vooral 

cultureel en procesmatig mogelijk gemaakt 

worden. Verander bovenal eerst het denken en 

de manieren waarop mensen kúnnen werken in 

uw organisatie. 

De belangrijkste focus in deze whitepaper lag 

daarom op de manier waarop er in uw organi-

satie wordt gedacht over customer centric en 

data-driven werken. En op de manier waarop u 

uw organisatie, en vooral het management, 

daarin mee kunt krijgen. 

Hoe gaat u om met data?
Om vervolgens een dataplatform te realiseren 

dat de nieuwe manier van werken mogelijk 

maakt, is het van het grootste belang dat er 

besef ontstaat van een gemeenschappelijke 

benadering van waarden in uw organisatie. De 

stappen in deze paper zijn allen belangrijk ter 

voorbereiding op het toewerken naar de echte 

data-driven en customer centric organisatie. In 

een vervolg op deze paper gaan we dieper in 

op de techniek; dan beschrijven we hoe u in vijf 

stappen toewerkt naar een modern en flexibel 

dataplatform, waarmee u zo’n organisatie 

technisch mogelijk maakt.

Conclusie: 
Hoe uw organisatie 
wendbaar en meer 
klantgericht wordt
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Hoe Motion10 u kan helpen
Wij helpen organisaties om beter, slimmer en 

efficiënter te werken. Omdat zij willen groeien, 

veranderen of innoveren. Integratie zit in ons 

DNA en wij zijn specialisten in digitaal samen-

werken en business intelligence. We weten hoe 

we meer waarde kunnen halen uit de systemen 

en informatie die organisaties rijk zijn.

Wij verbinden mensen, systemen en proces-

sen. We bouwen een digitale werkplek zodat 

mensen efficiënter samen kunnen werken en 

sneller kunnen beslissen. We helpen hen 

daarbij met de nieuwste Microsoft technologie.

Onze BI-specialisten denken in oplossingen op 

het scherpst van de snede, altijd op het snijvlak 

van business en IT. Of het nu om een on-premi-

se of om een cloud oplossing moet gaan, of 

om een hybride oplossing waarmee u de kracht 

van uw bestaande dataplatform flexibel kunt 

vergroten. Of u nu een volledige data-oplossing 

wilt optuigen of vernieuwen, of wilt beginnen 

met een lichte maar tegelijkertijd krachtige 

BI-toepassing zoals Power BI. Als u een 

structuur wilt uitdenken die u kan helpen 

dashboards uit self-service oplossingen onder 

te brengen in een veilige en betrouwbare, 

beheerde BI-omgeving: we denken graag met 

u mee over de business en technologische 

vraagstukken waar u mee bezig bent. En 

ondersteunen u graag bij het teweegbrengen 

van de verandering die uw organisatie door wil 

maken.
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