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Organisatie 
voorbereiden op 
datagedreven 
werken

Datagedreven werken wordt steeds 

meer de nieuwe norm. Bekende, 

succesvolle organisaties geven steeds 

vaker aan datagedreven te werken. 

Deze organisaties baseren hun 

keuzes en doelstellingen op basis van 

data, en werken dus datagedreven. 

In deze whitepaper lichten wij toe 

wat datagedreven werken inhoudt, en 

hoe je als organisatie het beste kunt 

voorbereiden op datagedreven 

werken.



Wat is datagedreven 
werken?

Datagedreven werken is het sturen op basis van onbewerkte feiten en ruwe 

data.

Denk hierbij aan het formuleren van het inkoopbeleid op basis van de 

verkoopcijfers per regio of het bepalen van personele capaciteit op basis van 

het aantal bezoekers in de ochtend vergeleken met de middaguren. 

Datagedreven werken bestaat uit het verzamelen van data, analyseren van 

deze data zodat het omgezet kan worden naar informatie, de informatie 

interpreteren naar bruikbare inzichten, om vervolgens een geïnformeerd 

besluit te nemen waardoor beslissingen sneller, beter én accurater genomen 

kunnen worden.

Datagedreven werken wordt gebruikt om toekomstige ontwikkelingen te 

voorspellen om hier zo goed mogelijk op in te spelen. Met behulp van data is 

het mogelijk om de processen zo efficiënt mogelijk in te richten.

Organisatie Data Informatie Inzichten Waarde

Verzamelen Analytics Interpretatie Actie



Waarom 
datagedreven 
werken?

Met datagedreven werken 
krijg je..

Grotere wendbaarheid

Snellere en betere reactie op de 

organisatie doordat data analyse 

sneller inzicht geeft in wat er gaat 

komen en de juiste informatie altijd 

beschikbaar is op het juiste moment.

Effectiviteit

Benodigde en toegestane informatie 

is beschikbaar in de hele keten 

waardoor informatie op het gewenste 

moment en zonder onderbrekingen 

beschikbaar is.

Efficiency

Resultaten tegen lagere kosten en 

met een kortere doorlooptijd doordat 

analyses gebruikt wordt om 

bottlenecks in het proces te vinden, 

stappen te automatiseren en 

beslissingen te nemen op basis van 

feiten.

Betere beleidsontwikkeling

Beleid en beslissingen die genomen 

zijn op basis van data zijn 

doelgerichter omdat het toevoegen 

van data inzichten een breder, 

vollediger en objectiever beeld 

geven.

Transparantie

Keuzes die onderbouwd en herleid 

zijn vanuit duidelijke feiten.

Kwaliteit

Hogere kwaliteit doordat de acties 

achteraf of real-time gemeten worden 

op effectiviteit, efficiëntie en waarde. 

Data management zorgt voor 

standaardisatie wat de kwaliteit ten 

goede komt.



Waarom datagedreven 
werken?

Een paar uitkomsten van 

datagedreven werken:

in groepsverband en gebaseerd op data 

worden veel betere beslissingen 

genomen

je medewerkers gaan weer geloven in 

hun werk en de missie van de 

organisatie

je klanten ervaren een veel betere 

dienstverlening in een datagedreven 

organisatie

hogere winstgevendheid en betere 

financiële positie

betere compliance

Datagedreven werken wordt noodzakelijk om:

● De groeiende hoeveelheid data adequaat te verwerken.

● Aan de hogere verwachting van uw klanten te kunnen voldoen.

● Aan de veranderde wetgeving te voldoen zoals de privacywetgeving.

● Informatie uit te wisselen tussen partners binnen en buiten de 

organisatie



Hoe zorg ik dat mijn organisatie 
meer datagedreven gaat werken?
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Stap 1
Stel een data strategie op

Met alle nieuwe data die we dagelijks verzamelen wordt het goed omgaan 

met data steeds belangrijker. Als je als organisatie of team echt 

datagedreven wilt worden, is een solide datastrategie cruciaal. Het werken 

met data kan nogal overweldigend zijn en het komt regelmatig voor dat 

mensen door alle cijfers de data niet meer zien.

Een datastrategie kan worden opgesteld door antwoord te geven op de 

vragen rondom de volgende onderdelen:

Organisatiedoelstellingen

Wat wil de organisatie bereiken? 

Wat zijn de lange termijndoelen? 

En welke korte termijn doelen 

hangen hieronder?

Data doelstellingen

De organisatiedoelstellingen zullen 

de basis zijn voor de data 

doelstellingen. Hierin leg je vast 

wat het doel is op het gebied van 

data. Er zou een duidelijke link met 

de organisatiedoelstellingen 

moeten zijn; bijvoorbeeld inzicht in 

de acquisitie of een gedetailleerd 

overzicht van de brutomarge per 

verkocht product.

Welke inzichten zijn er nodig om de 

organisatiedoelstellingen te kunnen 

monitoren?



Stap 1
Stel een data strategie op

Data wensen en -eisen

Welke data zou je beschikbaar moeten hebben om je doelstellingen (zowel 

data- als organisatiedoelstellingen) te behalen? 

Wat mag je wettelijk wel en niet opslaan? En wat strookt niet met de 

integriteit en waarden van je organisatie?

Dataverzameling

Waar komen deze data vandaan (uit welke bronnen) en in welke vorm sla je 

deze op? 

Databewerking

Wie is de eigenaar van welke data?

Bij gebruik van externe tools: zijn er 

verwerkers overeenkomsten

afgesloten?

Klopt alles met de privacywetgeving 

(GDPR/AVG)?

Welke personen zouden admin 

rechten moeten hebben?

Data-opslag en -veiligheid

Waar wordt de data bewaard? Hoe 

gevoelig is de informatie?

Hoe snel en hoe vaak gaat de data 

worden geraadpleegd?

Hoe lang bewaar je de opgeslagen 

data?



Stap 1
Stel een data strategie op

Data Relaties

Welke relaties er bestaan tussen je datasets? Hoe zijn deze te combineren?

Welke gedeelde sleutels maken het combineren van datasets mogelijk?

Wat is er nodig om deze datasets te kunnen combineren?

Data-analyse

Welke data mag wel en niet gebruikt worden?

Met wie worden de data rapportages gedeeld?

Welke tools worden gebruikt om data te analyseren?

Samenvattend:

● Leg je lange termijn doelen vast.

● Verbind korte termijn doelen aan deze lange termijn doelen.

● Leg vast welke data je nodig hebt om deze doelen te bereiken.

● Leg vast waar deze data vandaan moeten komen en 

hoe je deze gaat verzamelen.

● Leg vast hoe je deze data verwerkt en bewerkt.

● Leg vast waar, hoe en hoe lang je deze data gaat opslaan.

● Leg de relaties tussen de verschillende databronnen vast.

● Leg de context van data-analyses vast.



Hulp nodig bij het opstellen van de 
datastrategie voor uw organisatie? 

Word koning van uw data door een 

datagedreven strategie! 

DATA KINGDOM helpt u graag door middel van een ‘datagedreven 

strategisch adviesgesprek’. In een gesprek van 30 tot 60 min 

behandelen we de organisatie, de strategie en bijbehorende processen. 

Wij brengen vervolgens een adviesrapport uit hoe u kunt zorgen dat uw 

organisatie een volgende stap maakt in de weg naar datagedreven 

werken. Zo kunnen we samen bekijken wat de datagedreven strategie 

van uw organisatie wordt.

DATA KINGDOM heeft ruime ervaring met de ‘datagedreven strategie’. 

Wij hebben overal een kijkje in de keuken mogen nemen door het 

verzorgen van verschillende design thinking workshops bij organisaties 

in verschillende sectoren. Hierdoor kunnen we uit ervaring spreken waar 

het laaghangende fruit hangt om snel waarde toe te kunnen voegen aan 

de dagelijkse gang van zaken bij uw organisatie.

Uw organisatie heeft waarschijnlijk veel data waarvan u (nog) niet weet 

hoe deze waarde toe kan voegen. Wij helpen u graag met die zoektocht. 



Stap 2
Richt een projectgroep op

Een project staat of valt met een goede organisatie. Dit begint met een 

groep medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn om de organisatie meer 

datagedreven te maken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat alle betrokkenen 

bij het project weten wie waar verantwoordelijk is en wie wat doet. 

Op basis van de datastrategie zijn er data doelstellingen, wensen en eisen 

gedefinieerd. Er zal een hoog over projectplan opgesteld moeten worden om 

deze te kunnen realiseren. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt wie 

verantwoordelijk is voor de verschillende doelstellingen.

Er zal een keuze gemaakt moeten worden of de projectleider of de sponsor 

na het project verantwoordelijk gaat zijn voor datagedreven werken binnen 

de organisatie. Het is namelijk belangrijk dat er in de toekomst een 

verantwoordelijke gaat zijn over de data definities, het datagebruik binnen 

de organisatie en die ervoor zorgt dat analyse projecten blijven aansluiten 

op de kritische bedrijfsactiviteiten.

Het is belangrijk dat de IT verantwoordelijke is aangehaakt, aangezien hij of 

zij het beste inzicht heeft in het IT infrastructuur landschap van de 

organisatie.

Zorg voor tenminste de 

volgende rollen in uw 

projectgroep:

● Sponsor vanuit het 

management team

● Projectleider

● IT verantwoordelijke

● Uitvoerende partij(en) -

intern of externe leveranciers



Stap 2
Richt een 
projectgroep 
op

Zorg dat de uitvoerende 

partijen in kaart gebracht 

worden. Waarschijnlijk heeft u 

de expertise rondom data 

analyse, data visualisatie en 

het ontwikkelen van 

dashboards niet in huis. Het 

ontwikkelen van een 

dashboard is een tijdrovend 

proces. U zult de keuze 

moeten maken of u deze taak 

intern of extern gaat beleggen. 

Een externe leverancier met 

veel ervaring kan het project in 

een hogere versnelling 

brengen. 

Bij de keuze voor een 

interne dashboard 

ontwikkelaar:

● Faciliteer de ontwikkelaar in de 

tijd en kennis die nodig is. 

● Bekijk welke data visualisatie 

trainingen beschikbaar zijn 

(bijv. Power BI training)

● Bij bestaande medewerker: 

Verminder het originele 

takenpakket

● Bij nieuwe medewerker: neem 

samen de data strategie 

uitgebreid door



DATA KINGDOM 
Power BI trainingen

DATA KINGDOM verzorgt Power BI trainingen voor individuen of groepen. 

Bij een Power BI training voor groepen komt DATA KINGDOM met 2 

instructeurs bij uw organisatie op locatie. De training duurt ongeveer 4-5 

uur. Er zal een korte uitleg gegeven worden over Power BI, de 

mogelijkheden. Vervolgens wordt de deelnemer stapsgewijs met 

uitdagende oefeningen door het programma heen begeleidt. We sluiten de 

training af met een demonstratie van waar een professional uiteindelijk 

naar toe kan werken. De deelnemers ontvangen trainingsmateriaal om op 

een later moment door te kunnen pakken. Wanneer er na de training nog 

additionele coaching benodigd is, levert DATA KINGDOM individuele 

coaching of een supportcontract voor hulp op afstand.



Stap 2
Richt een 
projectgroep 
op

Bij de keuze voor een 

externe dashboard 

ontwikkelaar:

● Zorg dat uw leverancier 

voldoende bedrijfskundige 

kennis heeft

● Wanneer de vertaling van 

business naar IT ontbreekt, 

wordt IT leidend terwijl dit 

faciliterend hoort te zijn

● Inventariseer of de leverancier 

zich eenvoudig bekend kan 

maken met uw 

bedrijfsprocessen

● Maak duidelijk prijsafspraken

● Een uurtarief kan nadelig 

werken wanneer zaken 

complexer worden. Een vast 

bedrag per product verhoogt de 

voorspelbaarheid van de kosten

● Bekijk de referenties of het 

portfolio op de website



DATA KINGDOM 
dashboard ontwikkeling

Bij DATA KINGDOM vinden wij 

het belangrijk dat de inzichten 

waar u naar op zoek bent, ook 

echt relevant zijn voor u. De 

werkwijze is erop ingericht om 

de informatiebehoefte voorop te 

stellen. Wij willen niet tonen 

wat er beschikbaar is, maar wat 

u wilt zien. En dit doen wij 

natuurlijk op een manier zodat 

u zich de koning te rijk voelt. 

Velen gingen u voor.

Doordat bedrijfskundige kennis 

in ons DNA zit, begrijpen wij de 

bedrijfsprocessen beter dan de 

gemiddelde data analist. Wij 

werken met vaste prijzen voor 

onze producten, waardoor u 

van te voren weet waar u aan 

toe bent. 



Stap 3
Schets de situatie hoe de 
organisatie wordt voorzien 
in hun informatiebehoefte

Datagedreven werken houdt in dat er gestuurd wordt op basis van feiten en 

data. Deze data moet vertaald worden naar informatie. Om te zorgen dat er 

een consistente wijze van informatievoorziening is, werken veel 

datagedreven organisaties met een dashboard.



Stap 3
Schets de situatie hoe de 
organisatie wordt voorzien 
in hun informatiebehoefte

Wat is het doel van het dashboard? Voorbeelden van doelen:

● informatie op 1 plek

● tijd besparen door rapportages te 

automatiseren

● actuele status kunnen zien

● status kunnen delen met hele 

organisatie

Waar ga je het dashboard inzetten? Op een televisiescherm? In de 

bedrijfsportal?

Wat wordt de focus van het dashboard? ● Algemene organisatie 

doelstellingen

● Financiële status

● Operationele cijfers

● Kwaliteitsindicator

● KPI dashboard

Welke alerts zou je graag hebben? Bijvoorbeeld: bij een bruto marge 

minder dan 25% krijgt de operationeel 

manager een notificatie

Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen wordt duidelijk wat de 

eindgebruikers van het dashboard worden. Zorg dat er minstens 1 of 2 

vertegenwoordigers van deze groep worden aangesloten bij het projectteam. Zo 

borgt u dat de belangen van de eindgebruiker in elke beslissing meegenomen 

worden.

Om te zorgen dat het dashboard toegevoegde waarde biedt, is het belangrijk van 

te voren na te denken over een aantal aspecten:



Stap 4
Ontwerp een KPI 
dashboard

Wanneer u een dashboard wilt laten ontwikkelen waar de eindgebruiker naar 

kijkt, dan moet de eindgebruiker er ook iets aan hebben. Bij organisaties 

betekent dit dat de medewerker zich “eigenaar” moet voelen en de kans 

moet hebben gehad om erover nagedacht te hebben. De informatiebehoefte 

moet opgehaald en vertaald worden naar KPI’s op het dashboard. Maar hoe?

U organiseert een design thinking workshop waar de gebruikers van het 

dashboard bij elkaar komen, en waarin gevraagd wordt wat ze willen zien. 

Welke informatie heeft iedereen nodig om bij te kunnen sturen? Welke 

waarschuwingsindicatoren zorgen ervoor dat ze gaan handelen? Wat willen 

ze constant kunnen monitoren, maar waar willen ze niet constant tijd aan 

besteden om deze informatie uitzoeken? Iedereen met post its aan de gang 

en schrijven maar...

Om te bepalen hoe dit op het 

dashboard weergegeven moet 

worden, zult u ook na moeten 

denken over het ontwerp. U stopt 

namelijk niet bij het 

brainstormen over wat de 

eindgebruikers willen zien, maar 

ook hoe zij dit willen zien. 

Een voorbeeld: Wanneer een 

team op ‘de kwaliteit richting de 

klant’ wil focussen, is het 

belangrijk door te vragen: maar 

wat is dan kwaliteit? Hoe wordt 

dit gemeten? Wat is de 

organisatie doelstelling met 

betrekking tot deze KPI? 



Stap 4
Ontwerp een KPI 
dashboard

Uiteindelijk kan het zo zijn dat de indicator voor kwaliteit binnen het 

dashboard gaat zijn: ‘de gemiddelde wachttijd voor het bellen naar de 

klantenservice’. Vervolgens zal er bepaald moeten worden hoe dit 

weergegeven wordt. Een grafiek die de gemiddelde wachttijd per dag laat 

zien van de afgelopen 30 dagen? Zodat een stijging of daling zichtbaar is 

door de maand heen? Of juist een metertje waarbij de doelstelling van 

bijvoorbeeld maximaal 6 seconden als ijkpunt vast staat? 

De workshop bestaat dus vooral uit doorvragen en beslissingen nemen op 

basis van iedereens informatiebehoefte. Deze informatie kan vervolgens 

naar een dashboard ontwikkelaar, zodat het kan worden omgezet van 

informatiebehoefte naar een overzichtelijk dashboard. 

Samenvattend:

● Organiseer een brainstorm sessie

● Blijf doorvragen naar de kern van de doelstellingen

● Identificeer hoe deze doelstellingen meetbaar gemaakt kunnen worden

● Schets een ontwerp van het dashboard



DATA KINGDOM
Design thinking workshop

DATA KINGDOM organiseert ‘design thinking workshops’ op maat. In een 

dagdeel zal er gezamenlijk met een groep van 2 tot 6 toekomstige 

eindgebruikers gesproken worden over de informatiebehoefte. De 

workshop facilitator zal de uitdagingen binnen de organisatie 

inventariseren en probleemgericht de informatiebehoefte in kaart 

brengen. Na diverse brainstorm oefeningen zullen de kritieke prestatie 

indicatoren bekend zijn, waarna een prototype van het dashboard kan 

worden geschetst. Aan het einde van de workshop hebben we dus niet 

alleen de informatiebehoefte opgehaald, maar ook samen een ontwerp 

voor het te ontwikkelen dashboard gemaakt. Dit wordt na afloop met de 

organisatie gedeeld.



Stap 5
Ontwikkel een dashboard

Meerdere leden van de organisatie zijn intussen al gestart met de 

voorbereidingen van het datagedreven werken. Het projectteam en de 

workshop deelnemers zijn op de hoogte van de inhoud van het dashboard. 

Het dashboard dat de basis zal zijn voor het datagedreven werken.

Om het dashboard te kunnen ontwikkelen, is data nodig. Met hulp van de IT 

verantwoordelijke zullen de informatiebronnen waar de data opgeslagen 

staat geïdentificeerd moeten worden. De dashboard ontwikkelaar zal samen 

met de IT verantwoordelijke onderzoeken hoe de data het best ontsloten kan 

worden naar de ontwikkelomgeving.

Belangrijk!

Om te zorgen dat een dashboard altijd de meest actuele status toont, is het belangrijk 

dat de informatiebronnen online benaderbaar zijn. Om datagedreven te werken is het 

belangrijk dat zoveel mogelijk data in de cloud staat, in plaats van op de lokale 

desktop. Zo voorkomt u dat data niet gedeeld kan worden met anderen.



Stap 6
Richt een gedegen support 
structuur in

Om datagedreven te kunnen werken, is het belangrijk dat de data altijd 

beschikbaar is. Het is dus belangrijk na te denken over het beheer en de 

support structuur rondom de rapportages. Het doel van datagedreven 

werken is dat er gestuurd wordt op de feiten. Wanneer deze feiten niet 

beschikbaar zijn, zullen de leden van de organisatie weer terugvallen op het 

maken van beslissingen op basis van onderbuikgevoel of historische data. De 

support structuur zal een oplossing moeten bieden voor storingen of 

wijzigingen. Zowel gepland als ongepland.

ITIL framework

Om problemen te voorkomen, maar ook 

direct op te kunnen lossen, is het 

belangrijk na te denken over een support 

structuur. Het opzetten van deze structuur 

wordt vaak gedaan op basis van ITIL 

(Information Technology Infrastructure 

Library). ITIL is een collectie van best 

practice-processen voor het leveren van 

IT-diensten en beheerprocessen. 

Volgens ITIL bestaat goed service 

management uit 4 dimensies: Organisaties 

& mensen, Informatietechnologie, Partners 

& leveranciers, en Waardestromen & 

processen. Wanneer een support structuur 

ingericht wordt, zal er dus naar deze 4 

dimensies gekeken moeten worden, om te 

zorgen dat het altijd waarde blijft 

toevoegen.



Stap 6
Richt een gedegen support 
structuur in

Servicedesk

Het is belangrijk een servicedesk in te richten, waar medewerkers terecht 

kunnen wanneer er storingen of vragen zijn. Deze servicedesk dient kennis 

te hebben van de dashboards en de data infrastructuur. In de meeste 

gevallen is dit dus de dashboard ontwikkelaar of leverancier. 

Service Level Agreement (SLA)

Om de afspraken rondom het support vast te leggen, is het belangrijk deze 

duidelijk te verwoorden. Het is gebruikelijk afspraken vast te leggen in een 

SLA. Door een SLA bent u op de hoogte van de invulling en kosten van de 

support diensten die u inkoopt en kan de leverancier (intern of extern) erop 

worden afgerekend als deze niet de afgesproken kwaliteit levert.

DATA KINGDOM support contract

DATA KINGDOM levert support 

contracten bij de dashboards die 

worden opgeleverd. In deze 

supportcontracten worden storingen, 

wijzigingen in datavisualisatie en 

wijzigingen in de databron structuur 

afgevangen. 



Stap 7
Een datagedreven cultuur 
opbouwen

Alle randvoorwaarden om datagedreven te kunnen werken zijn intussen 

geïmplementeerd. Nu is het een kwestie van doen! Zoals met elke 

verandering, zullen er pioniers nodig zijn. Goed voorbeeld doet volgen, dus 

het management zal elke beslissing die ze maken moeten onderbouwen met 

data. Wanneer wordt uitgesproken welke keuzes er strategisch gemaakt zijn, 

is het ook belangrijk te vermelden op basis van welke data dit gedaan is.

Tip

Zorg ervoor dat er televisieschermen of 

andere displays in de 

gemeenschappelijke ruimtes hangen 

met daarin de openbare KPI’s. Hierdoor 

raken medewerkers snel vertrouwd met 

het redeneren op basis van feiten.

Een organisatiebrede kick-off 

met daarin het veranderverhaal 

is een goede start voor de 

nieuwe datagedreven cultuur. 

Wanneer het management een 

presentatie houdt met daarin de 

organisatiedoelstellingen, de data 

strategie en een presentatie van 

het dashboard, is de bereidheid 

om te veranderen in de meeste 

gevallen meteen aanwezig.

Het is belangrijk dat het vertrouwen in data organisatiebreed wordt 

gedragen en gestimuleerd. Data definities zullen altijd centraal vastgelegd 

moeten worden, waardoor er een enkele bron van de waarheid gecreëerd 

wordt. 

Het is raadzaam de medewerkers te stimuleren om een datagedreven 

element op te nemen in de persoonlijke doelstellingen. Mensen moeten data 

willen gebruiken en anderen stimuleren dit ook te doen. HR zou (indien van 

toepassing) bij de functievereisten vast kunnen leggen welke data 

vaardigheden vereist zijn voor welke rol.



Wij zijn graag de koning over 
de situatie van vandaag en 
morgen!

Nu weet u alle stappen om 

koning te worden over uw eigen 

data. Tijd om datagedreven te 

gaan werken!

Wilt u meer informatie over hoe 

DATA KINGDOM een dashboard 

ontwikkelt? Of wilt u graag 

bespreken wat DATA KINGDOM 

voor u kan betekenen in het 

datagedreven werken?

Neem dan contact op via 

info@datakingdom.nl of bel naar 

020 215 7772

mailto:info@datakingdom.nl

