
oktober 2016mijnzakengids.nl

Van Big Data naar 
Big impact

3600 
meldingen van 
datalekken in 2016

Ontwikkeling van 
energiezuinige 
infrastructuur voor 
het IoT

Pagina 8 Pagina 11 Pagina 15

Het IoT draagt 
bij aan een 
zuinige, schonere 
toekomst

Pagina 4 Pagina 7

Digitale 
transformatie: 
inspelen op nieuwe 
verwachtingen



2

INHOUDSOPGAVE

Colofon

Media adviseur Jeroen Mol Vormgeving Gydo Veeke  Hoofdredacteur Marianne Rijke  

Redactie Ruby Sanders, Mirjam Streefkerk, Wouter Boonstra en Paulette Mostart Foto's Bigstockphoto.com  

Commercieel directeur Maarten le Fevre  Directeur-uitgever Paul van Vuuren Drukker Janssen/Pers Rotatiedruk, Gennep

De inhoud van de commerciële bijdragen zoals profielen, expertinterviews, expertbijdrage en advertorials beschrijven de meningen en standpunten van de geïnterviewden. De redactie van PMG tracht alle 

fouten te voorkomen,  maar de redactie kan niet  instaan voor eventuele fouten of onvolkomenheden in deze bijdragen. PMG aanvaardt hierdoor geen aansprakelijkheid.

Pulse Media Group B.V.  www.pulsemedia-group.com  info@pulsemedia-group.com

PULSE MEDIA GROUP              DIGITAL TRANSFORMATION

IoT & slimme toepassingen

Inzet van data

Cybersecurity & datalekken

Connectiviteit & infrastructuur

3
4
5

6
6

9
10
10

11

12

13

14

14

15

15

7

Smart Services verbeteren kwaliteit van leven
Internet of Things heeft de toekomst
Internet of Things, we leven er middenin

Digitaliseren om proactief te kunnen ondernemen
De weg naar excellente processen

Data governance – maximaliseer de waarde van data
Digitale transformatie: van product naar mens
Think big start small

Beveiliging persoonsgegevens van levensbelang

Cloud-oplossingen voor ICT-diensten

Van basisprincipes naar design rules

Iedereen is verantwoordelijk voor cybersecurity

Het belang van het continu checken van IT-security

IoT voor elke organisatie binnen handbereik

Verwachtingen Internet of Things zijn huizenhoog

Inzet van big data maakt onderneming sterker

 

COLUMN

Het komende decennium zal de wereld-economie 

razendsnel veranderen. Vooral door de verdere opmars 

van het internet en innovatieve technologische 

ontwikkelingen. Ze zullen de economieën van landen 

beïnvloeden, maar ook de omzet van bedrijven. 

Wereldwijd zijn er al talloze bedrijven ten onder gegaan 

omdat ze zich niet snel genoeg hebben aangepast 

aan de trend van digitalisering. Voorbeelden zien we 

in de muziekindustrie, de reissector, de boeken- en 

krantenwereld, maar ook in de detailhandel. Daarbij 

blijft het niet. Door de combinatie van internet en 

nieuwe technologieën gaan onze maatschappij, 

economie en bedrijfsleven revolutionair veranderen. 

Ook de internationale maatregelen die begin 

december 2015 tijdens de wereldklimaattop in 

Parijs zijn afgesproken, hebben veel invloed op de 

businessmodellen van ondernemingen. Duurzaamheid 

wordt de norm.

Internettoepassingen staan in de kopgroep van 

innovaties met een sterke economische impact. 

Het gaat daarbij om het mobiele internet, maar ook 

e-business, e-government, e-health, e-education, 

e-towns, e-security, e-entertainment en e-energy. 

Daarnaast wordt het beleid van politieke beleidsmakers, 

bedrijfsmanagers en ondernemers beïnvloed door de 

opmars van innovatieve technologie: het zogenoemde 

Internet of Things, slimme robottechnologie, 

‘zelflerende’ computers, 3D-printen, nanotechnologie, 

cloud computing, drones en analysetechnologie voor 

Big Data. Politieke beleidsmakers en ondernemers die 

deze ontwikkelingen niet hoog op de beleidsagenda 

hebben staan, gaan de boot missen.

In het bedrijfsleven zien we een wereldwijde 

ontwikkeling die wordt aangeduid als Smart Industry. 

In de maakindustrie, maar ook in andere sectoren, 

worden bedrijfs- en productieprocessen met behulp 

van het internet in combinatie met nieuwe technologie 

slimmer en efficiënter gemaakt. Deze ontwikkeling 

vertaalt zich in smart business, smart productions en 

smart services. In veel landen wordt Smart Industry 

beschouwd als de nieuwe groeimotor en banenmachine 

van de economie. Bedrijven die onvoldoende snel op 

smart inspelen zullen niet overleven.

Auteur:  Willem Vermeend
Internet ondernemer 
Special FinTech envoy van het kabinet
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Door het slim combineren en analyseren 
van data kunnen zogenoemde smart 

services (slimme diensten) onze kwaliteit 
van leven verbeteren. Deze ingenieuze 
product- en diensteninnovaties ontstaan 
door interactie tussen onderwijs, 
onderzoek en ondernemerschap, vertelt 
Peter Verkoulen, CEO van Brightlands 
Smart Services Campus in Heerlen.

Aan welke diensten moeten we denken 
bij smart services?
“Het gaat om het combineren van data 
die a priori niet daarvoor zijn bedacht 
of verzameld. Denk bijvoorbeeld 
aan medische toepassingen. Bloed-
vergiftiging komt vaak voor. 
Ziekenhuizen kiezen vaak voor een 
standaardaanpak. Als een bepaalde 
dosering geen reactie oplevert, gaan 
ze experimenteren. Maar we hebben 
nu data van duizenden mensen, zoals 
leeftijd en gewicht. Daarop kun je de 
dosering afstemmen en mensen met een 
individuele behandeling beter maken.”

Heeft u nog een voorbeeld?
“Een bank kan op basis van hun data zien 
wanneer mensen in financiële problemen 
komen. Die data kun je verrijken met 
andere info, zoals van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, de schuldhulpverlening 
of een telefoonprovider. Die indicatoren 
voorspellen voor 98 procent of iemand 
in financiële problemen komt. Met die 
informatie kun je proberen problemen 
te voorkomen. Dit is natuurlijk meer 
dan alleen een ICT-vraag, er komen ook 
vragen op het gebied van ethiek, privacy 
en security bij kijken.”

Betekent deze ontwikkeling een nieuwe 
manier van werken?
“Ik denk het wel. Dan draait het om open 
innovatie en co-creatie. Communities 
rond campussen vergroten de 
innovatiekracht door al dan niet toevallig 
nieuwe combinaties van mensen of 
organisaties bij elkaar te brengen. Een 
pensioenfonds dat nu wil innoveren, 
omdat ze anders worden ingehaald, doet 
dat dan in samenwerking met andere 
bedrijven. Zo kun je een ecosysteem 
creëren met projecten en open innovatie.”

Men spreekt nu vaak over het DIKW-
model (van Data naar Informatie, naar 
Kennis en Wijsheid). Wat is de volgende 
stap?
“Dat zit hem in die slimme diensten. 
Wijsheid alleen is theoretische kennis. 
Dat is leuk, maar je kunt het ook in 
de praktijk brengen en een vloeibaar 
startup-klimaat opzetten door een 
sociaal innovatieve community te 
ontwikkelen van mensen die over de 
grenzen van hun organisaties heen 
samenwerking zoeken en meerwaarde 
creëren. Hiervoor is het belangrijk dat 
een campus breder is dan alleen een 
ICT-campus; maar een broedplaats voor 
nieuwe bedrijvigheid, innovaties en 
talentontwikkeling op het gebied van 
smart services. De multidisciplinaire 
aanpak op onze campus neemt zaken als 
ethiek, privacy en security meteen mee 
in de ontwikkeling door ethici, studenten 
en wetenschappers erbij te betrekken. 
Zo kun je privacydiscussies, zoals eerder 
rond de slimme energiemeter, in goede 
banen leiden. We willen de community 

de komende tien jaar laten uitgroeien tot 
2000 á 2500 kenniswerkers en daarnaast 
1600 studenten opleiden en duizend 
mensen omscholen. Startups zijn een 
belangrijk instrument met onze kennis, 
financiën, ervaring en faciliteiten. Aan 
de andere kant hebben we de wetenschap 
wier ideeën we kunnen uitwerken via die 
startups.”

Hoe kunnen we die startups helpen?
“In één zin: door hen binnen ons 
ecosysteem te laten werken en zo te laten 
profiteren van alles wat dat ecosysteem 
te bieden heeft. Denk aan financiering, 
huisvesting en faciliteiten, toegang 
tot wetenschappers, studenten en dus 
ook stagiaires. Maar bijvoorbeeld ook 
ontwikkelcapaciteit via in het ecosysteem 
aanwezige bedrijven en natuurlijk 
coaching. En tenslotte bieden we hen 
simpelweg inspiratie en kruisbestuiving 
vanuit andere bedrijven, van startups tot 
grote corporates.”

Veel startups zijn nu bezig met 
blockchain. Hoe gaat blockchain de 
wereld veranderen?
“Blockchain is een technologie waar-
mee je transacties kunt uitvoeren 
en tegelijkertijd gegevens van deze 
transactie op een transparante manier 
kunt vastleggen. Je kunt blockchain overal 
waar transactiedata zijn gebruiken. 
Oud-minister en hoogleraar Willem 
Vermeend is aanjager van het initiatief 
Techruption, de werknaam van een 
nieuwe community op onze campus met 
(inter)nationale ambities op het gebied 
van blockchain, kunstmatige intelligentie 

en klimaatverandering. Het vermarkten 
van blockchain gaat verder dan de 
financiële wereld: in vastgoed, onderwijs, 
gezondheidszorg en in het verdelen van 
CO2-emissies kan het bijvoorbeeld een rol 
spelen. We zijn met veertig startups met 
een nieuw businessidee met blockchain 
in gesprek. Sommigen zeggen dat het de 
volgende revolutie wordt na het world 
wide web.”

Een belangrijke innovatie, maar 
innovatie is mensenwerk, schrijft u. 
Welke valkuilen zijn er?
“Een valkuil is de sec technische 
aanpak. Neem de voormalige P2000-
videorecorder of die slimme energie-
meters. Puur techniek is een doodlopende 
weg en een risico. Die zijn er bij innovatie 
steeds, het lukt niet altijd. Net als in de 
gezondheidszorg is het trial and error en 
soms worden dingen bij toeval ontdekt. 
Wij gaan uit van de ‘schijf van vijf’ van 
Brightlands, het basisrecept voor een 
succesvolle campusontwikkeling. Het 
eerste punt is ‘driven by global challenges 
and industry needs’: we laten ons leiden 
door zowel maatschappelijke behoeften 
als vraag uit het bedrijfsleven. Het tweede 
punt is ‘investeren in excellent science’, 
zoals het nieuwe BISS Instituut voor 
business intelligence en smart services. 
Derde punt is ‘people make the difference’: 
de ontwikkeling van jonge mensen heeft 
grote prioriteit. Als vierde in de schijf 
hebben we ‘infrastructuur’: we willen 
een applicatie-infrastructuur neerzetten 
waarmee we ons data gateway to Europe 
kunnen noemen. Dat betekent dat we dan 
een soort intermediair zijn die data tussen 
verschillende partijen uitwisselt. En tot 
slot: ‘transfer knowledge into value’. 
Met onze innovation factory investeren 
we in een optimaal startupklimaat in de 
regio. Met vier campussen ondersteunen 
we startups. We zoeken en selecteren ze 
en halen ze naar onze campus. Wij laten 
bedrijven in ze investeren en dan kunnen 
ze ervoor kiezen later weer te vertrekken 
of zich te laten helpen door financiële 
fondsen in zaken, zoals regelgeving en 
marktkennis.”

Waar staat uw campus over vijf jaar?
“We hebben nu 25 participerende partijen: 
wetenschappelijke instellingen, startups 
en mkb-bedrijven. Over vijf jaar willen 
we een verdubbeling van het aantal grote 
bedrijven en we willen tientallen partijen, 
zoals mkb-bedrijven en startups erbij 
hebben. Als het ecosysteem groeit, zijn 
we straks een geoliede machine en komen 
er resultaten. We willen het ecosysteem 
ervoor laten zorgen dat jonge mensen 
hier hun carrière kunnen opbouwen. 
Zo blijft werkgelegenheid voor de regio 
behouden en kunnen we bijdragen aan de 
kenniseconomie en aan het oplossen van 
de grote uitdagingen van deze tijd.”

Smart Services verbeteren kwaliteit van leven

INTERVIEW met Peter Verkoulen

Info.smartservices@brightlands.com
Algemeen telefoonnummer: 06 - 5763 8298
www.brightlands.com/brightlands-smart-
services-campus

Meer informatie

Peter Verkoulen



Een tandenborstel die verbinding maakt met uw 
smartphone en tijdens het poetsen vertelt hoelang 
en op welke plekken er moet worden gepoetst. Een 

koelkast die een berichtje stuurt dat de melk op is of een 
kopieerapparaat dat aangeeft dat het een servicebeurt 
nodig heeft. Niet alleen mensen zijn online, ook 
dingen, zoals apparaten of machines, zijn steeds 
vaker verbonden met het internet en met elkaar. Ze 
nemen taken van ons over, denken voor ons en kunnen 
gegevens uitwisselen. Met elkaar vormen ze het Internet 
der Dingen, oftewel het Internet of Things (IoT). 

Informatie uitwisselen
Nu al gebruiken veel mensen hun smartphone als 
afstandsbediening en de verwachting is dat over niet 
al te lange tijd de meeste apparaten in onze huizen 
verbonden zijn met het internet. Waardoor we van 
afstand kunnen inloggen op ons beveiligingssysteem, de 
temperatuur kunnen regelen of alvast de wasmachine 
kunnen aanzetten. Een andere verwachting is dat 
het IoT in de nabije toekomst productieprocessen zal 
verbeteren en oplossingen kan bieden op het gebied 
van bijvoorbeeld milieu, veiligheid, gezondheidszorg 
of onderwijs. Zo kunnen systemen en apparaten 
informatie uitwisselen om energie te besparen of het 
verkeer beter te laten doorstromen. 

Machines nemen beslissingen
Volgens Rommert Dekker, Professor of Management 
Science, Logistics and IT aan de Erasmus Universiteit 
van Rotterdam, is het principe van het IoT dat chips in 
dingen, zoals voertuigen of machines, communiceren 
over data die door sensoren worden gegenereerd. Die 
data worden bewerkt en vervolgens via kanalen als 
gsm of satelliet gecommuniceerd via internet. Was 
het een tijdje geleden nog baanbrekend dat machines 
op afstand konden worden gestuurd, tegenwoordig 
kunnen ze ook zelf beslissingen nemen op basis van 
data die ze zelf verzamelen. Volgens Dekker gebeurt dat 
al op vrij grote schaal. Bijvoorbeeld binnen de scheeps- 
en luchtvaart, waar de nieuwe ontwikkelingen een 
grote vlucht nemen. “Van alle schepen en vliegtuigen 
op de wereld kunnen we zien waar ze zijn, waar ze naar 
toe gaan en hoe volgeladen ze zijn. Er worden heel veel 
data door vliegtuigen gestuurd naar controlecentra 
die de vliegtuigen in de gaten houden. Een volgende 
logische stap is dat trucks dat ook gaan doen. Zodat 
we een precieze voorspelling kunnen krijgen wanneer 
een leverancier bij ons langs komt. Dan stuurt niet de 
leverancier of bestuurder van de auto een berichtje, 
maar de auto zelf. De verwachting is dat dit snel 
gaat gebeuren, zeker gezien de enorme groei van de 
e-commerce.” 

Technologische vooruitgang
Nieuwe diensten als Airbnb of Uber, die we tot het 

IoT kunnen rekenen, zijn in korte tijd enorm populair 
geworden. En niet voor niets. Via je smartphone bestel 
je een taxi en op het scherm kun je de route van de 
auto naar je huis volgen en weet je hoeveel het gaat 
kosten. Veel meer nieuwe ontwikkelingen zijn al 
mogelijk, maar kunnen nog niet worden toegepast. 
Bijvoorbeeld dat je op je smartphone of op een scherm 
kunt zien waar de lege plaatsen in een trein zijn 
en waar je moet instappen. Dat zou gedrang op het 
perron en enorm veel tijd schelen. Technisch is het 
mogelijk, via sensoren die voelen of er iemand op de 
stoel zit of niet (in de auto hebben we dit al, denk aan 
het waarschuwingssignaal als de veiligheidsgordel 
niet omgedaan wordt), maar het implementeren is te 
duur. Dan zouden we allemaal nieuwe treinen moeten 
aanschaffen en dat zal niet zo snel gebeuren. Dekker 
verwacht wel dat we binnen niet al te lange tijd een 
andere veelbelovende toepassing van het IoT kunnen 
begroeten: de zelfrijdende auto. “Voor drukbevolkte 
steden en gebieden is het voorlopig nog niet aan de 
orde, maar in afgelegen buitengebieden waar niet 
veel mensen wonen, bijvoorbeeld in Australië, zullen 
we waarschijnlijk snel onbemande voertuigen gaan 
krijgen.” 

Zakelijke omgeving
Ook op het kantoor en in het bedrijfsleven is het IoT 
geen nieuwigheid meer. Zeker bij onderhoud en service 
wordt het gebruik van sensoren al redelijk toegepast. 
Apparaten geven aan dat er een probleem is en dat een 
monteur moet komen, of dat ze een servicebeurt nodig 
hebben. Machines melden dat hun temperatuur te hoog 
is en automaten geven aan dat ze aangevuld moeten 
worden. Dekker verwacht dat we binnen niet al te lange 
tijd onbemande winkels gaan krijgen, waarbij een chip 
in het schap aangeeft dat de koffie aangevuld moet 
worden en tegelijkertijd online de bestelling doet.

Slimme toepassingen
Dr.ir. Marinus Maris is hoofddocent HBO ICT aan de 
Haagse Hogeschool en is gespecialiseerd in technische 
informatica, robotica en computernetwerken. Volgens 
Maris bestaat het IoT al zo’n twintig jaar, maar de 
laatste jaren heeft het pas echt een vlucht genomen. 
Vooral omdat grote commerciële telecomaanbieders 
nieuwe technologieën en communicatiesystemen 
met een laag energiegebruik hebben ontwikkeld 
zoals LoRa (Long Range Low Power), Narrow-Band IoT 
of WebRTC, waardoor nu relatief eenvoudige IoT-
toepassingen ontwikkeld kunnen worden. Bovendien 
zijn cloudservices en -opslag heel toegankelijk 
geworden voor een lage prijs. Zo wordt het mogelijk 
om steeds slimmere toepassingen te realiseren. Dat 
gecombineerd met de lange levensduur van sensoren, 
die wel tien tot vijftien jaar meegaan, maakt dat het IoT 
zo interessant is geworden. Zowel voor de aanbieders als 
voor degene die de data analyseren. Maris: “Een aardig 
voorbeeld is het waterpeil in Nederland dat via sensoren 
wordt gemonitord. Overal in de polders zijn peilbuizen 
geplaatst die de hoogte van het grondwater meten. Door 
de data die deze sensoren verzamelen te combineren 
met data van andere sensorsystemen, bijvoorbeeld 
weersatellieten, en te analyseren, kunnen we 
bijvoorbeeld voorspellen of er al dan niet gevaar dreigt 
voor overstromingen. Als je ook nog de ontwikkeling in 
de tijd volgt, zie je of er verandering is en kun je daarop 
sturen.”

Toekomstmuziek
Wat kunnen we de komende vijf à tien jaar aan nieuwe 
ontwikkelingen verwachten? Met het fenomeen Smart 
Homes zijn we al bekend. Huizen die zijn uitgerust met 
sensoren waarmee we bijvoorbeeld de temperatuur op 
afstand kunnen regelen, het licht aan of uit kunnen 
doen en de ramen en deuren kunnen bewaken, en dat 
allemaal via onze smartphone. Waar je ook bent, je kunt 
zien wat de situatie in je huis is. Vooral voor ouderen 
heel handig omdat mantelzorgers hen zo kunnen 
monitoren, waardoor ze langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. Een interessante ontwikkeling 
is het ontstaan van zogenaamde Smart Cities. Dan 
moet je denken aan slimme lantarenpalen die meer 
licht gaan geven als ze beweging detecteren, verkeer 
dat automatisch wordt omgeleid als er een file is, een 
systeem dat de bestuurder helpt bij het vinden van 
een parkeerplaats of autowegen met speciaal asfalt 
dat energie op kan wekken. Stuk voor stuk praktische 
toepassingen die bijdragen aan een zuinige, schonere 
toekomst. Laat het IoT maar komen.
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Machines en apparaten worden steeds 
slimmer en kunnen steeds meer. Ze 

communiceren met het internet en met 
elkaar. Ze produceren data die we kunnen 
gebruiken voor het ontwikkelen van 
slimme technologieën. De grenzen tussen 
de fysieke en de digitale wereld vervagen 
en de technologie komt steeds dichter bij 
de mens. Richard van Tilborg, partner 
innovation and technologies en Robbert 
Jellinek, senior principal consultant, 
beiden van het ICT-bedrijf Ordina, leggen 
uit wat het Internet of Things (IoT) voor 
ons kan betekenen. 

Wat is precies het IoT?
Jellinek: “De technische invalshoek is 
dat allerlei data van machines naar 
machines gaan. Er komen steeds meer 
datalezers en sensoren in allerlei 
vormen, een voorbeeld is de ov-chipkaart. 
Via de kaart wordt allerlei informatie 
doorgegeven, waardoor niet alleen het 
poortje opengaat, maar de eigenaar 
van de data ook weet waar en wanneer 
iemand in de trein stapt en er weer uit 
gaat. De data worden op twee manieren 
gebruikt: voor het directe proces — 
met een opgeladen ov-chipkaart is de 
reiziger geautoriseerd om de trein in te 
gaan — maar ook voor verdere analyse. 
Bijvoorbeeld om te zien hoe vaak iemand 
reist en op welk trajecten. En door alle 
data te combineren weten we ook hoeveel 
reizigers er op een bepaald traject op een 
bepaald tijdstip reizen.”

Hoe worden die data verzameld?
Jellinek: “Bij IoT vooral via sensoren of 
slimme lezers, zoals de ov-chipkaart. 
Organisaties kunnen deze data 
combineren met andere data, bijvoorbeeld 
uit hun klantenbestand of sociale media. 
Door het combineren en analyseren 
van de juiste data, krijgt een organisatie 
inzicht hoe ze haar dienstverlening kan 
verbeteren of efficiënter maken. Dat 
strekt zich uit tot hele nieuwe vormen van 
dienstverlening die uiteindelijk ons leven 
steeds gemakkelijker en comfortabeler 
zullen maken.”

Van Tilborg: “Je bent niet alleen aan het 
meten, je bent ook aan het handelen. Dat 
doe je op basis van analyse van gemeten 
data, gecombineerd met andere data. 
Met die informatie kun je besluiten 
nemen en acties ondernemen. En op 
grond van de data kun je algoritmes 
ontwikkelen die vervolgens weer helpen 
de besluitvorming te verbeteren, tot en 
met het niveau dat apparaten zo slim 
worden dat ze zelf kunnen beslissen en 
informatie uit kunnen wisselen met 
andere apparaten. Het IoT gaat dus ook 
over communicatie tussen apparaten. 
Zoals een warmtesensor die registreert 
dat de temperatuur zakt en een signaal 
afgeeft. De klimaatcomputer registreert 
dit, checkt of er misschien een deur 
openstaat en geeft vervolgens een 
signaal af aan de deur zodat deze sluit. 
We kunnen gewone dingen met elkaar 
laten praten, zodat het slimme apparaten 
worden.”

Wat heeft dat voor gevolgen voor ons? 
Jellinek: “Het IoT maakt het mogelijk dat 
de mens in de wereld waarin we leven 
centraler komt te staan. Dat leidt tot 
een humanisering van de technologie; 
de mens merkt eigenlijk niet meer 

dat hij met technologie bezig is, maar 
gebruikt deze alsof het normaal is. 
Het maatschappelijke belang speelt 
daarbij een grote rol, alles wordt steeds 
duurzamer. Neem bijvoorbeeld ‘smart 
parking’, om het parkeerprobleem 
in de steden op te lossen. Via je 
routeplanner word je begeleid naar een 
vrije parkeerplek. Zo spaar je overbodig 
rondrijden en daarmee tijd, energie en 
vervuilende lucht uit.”

Van Tilborg: “Het IoT krijgt ook een steeds 
grotere rol binnen de gezondheidszorg. 
Zo is het mogelijk om pleisters uit te 
rusten met sensoren, die iemands 
hartslag kunnen meten. Vroeger, en nu 
nog steeds trouwens, lagen mensen na 
een hartoperatie vijf dagen op bed aan 
de hartbewaking, met allemaal plakkers 
op hun lichaam. Dat is niet zo plezierig 
voor de patiënt en daarnaast kost een bed 
in het ziekenhuis ongeveer 1000 euro per 
dag. Wij hebben een concept ontwikkeld 
met een pleister die via de smartphone 
communiceert met het eigen wifi-
netwerk, waardoor iemand thuis kan 
liggen. De winst is enorm. Het is prettiger 
voor de patiënt, hij geneest sneller omdat 
hij zich beter voelt en de gemeenschap 
bespaart kosten. Een mooi voorbeelden 
van humanisering van de ICT.”

Door data te analyseren kunnen we leren? 
Jellinek: “Zeker, en ook handelen. Een 
voorbeeld uit een hele andere hoek. De 
zichtbaarheid van seinen is voor een 
treinmachinist heel belangrijk. Nu waait 
er weleens een sein om of er groeit een 
boom voor, dus brengen wij voor ProRail 
de zichtbaarheid van de seinen en borden 
langs het spoor in kaart. Wij hebben 
treinen uitgerust met camera’s en via 
computer vision en gps vergelijken we 
de werkelijke situatie met hoe die zou 
moeten zijn. Pro Rail kan zo ingrijpen als 
er iets mis is of dreigt te gaan, bijvoorbeeld 
als een bepaald sein op omvallen staat.”

Van Tilborg: “Weer een voorbeeld van 
proactief onderhoud, dat overigens 
ook een belangrijk thema is binnen het 
bedrijfsleven. Als een fabrikant weet dat 
een lopende band het binnenkort gaat 
begeven, kan hij deze op tijd vervangen. 
Met behulp van sensoren ontvangt hij 
data van het mechaniek van de lopende 
band en door deze te analyseren kan hij 
steeds beter voorspellen hoe lang een 
onderdeel meegaat. Het voordeel is dat 
hij het productieproces niet hoeft stil te 
leggen of het op een gepland moment kan 
doen. In de toekomst zullen steeds meer 
apparaten en machines inzicht krijgen 
en autonoom actie gaan ondernemen. Ze 
geven aan wanneer ze onderhoud nodig 
hebben of, denk aan een snoepautomaat, 
aangevuld moeten worden. En door 
informatie uit te wisselen met andere 
machines kunnen ze dat steeds meer en 
beter zelf organiseren. Het Internet of 
Things is er al en het gaat de maatschappij 
en ons leven beter maken. En daar helpen 
wij graag aan mee.”

En hoe doen jullie dat?
Jellinek: “We werken bij Smart 

Technologisch en VisionWorks, twee 
afdelingen van Ordina die zich bezig-
houden met vraagstukken en oplossingen 
rondom big data en IoT. We helpen 
organisaties en bedrijven die willen 
innoveren en meer datagedreven willen 
worden. Dat loopt van het ontwikkelen 
van sensoren om data te verzamelen, deze 
tussen apparaten uit te wisselen en het 
analyseren van die data, tot het geven van 
informatie voor besluitvorming en het 
ontwikkelen van voorspellende modellen.”

Van Tilborg: “Daarbij maken we onder 
andere gebruik van toepassingen als 
virtual reality, artificial intelligence, 
robotica, smart sensoring en machine 
to machine, oftewel het Internet of 
Things. Zo helpen we bij het realiseren 
en implementeren van innovatieve 
technologieën.”

Internet of Things, we leven er middenin

INTERVIEW met Richard van Tilborg en Robbert Jellinek
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“Met behulp van sensoren 
ontvangt hij data van het 
mechaniek van de lopende 

band en door deze te 
analyseren kan hij steeds 

beter voorspellen hoe lang een 
onderdeel meegaat”



PULSE MEDIA GROUP              DIGITAL TRANSFORMATION6 INZET VAN DATA PULSE MEDIA GROUP              DIGITAL TRANSFORMATION

Bedrijven zijn nog steeds terughoudend 
met het automatiseren van bedrijfs-

processen, zo ervaren Igor Mitrovic en 
Guido Koopmann van Proxcellence. 
Zonde, vinden zij, want als je het op de 
juiste manier doet, realiseer je niet alleen 
kostenbesparing, maar spot je ook sneller 
businesskansen. 

Waarom zijn veel bedrijven volgens 
jullie nog zo terughoudend?
Mitrovic: “De verschuiving van human 
centered processes naar processen 
waarin machines het meeste werk doen 
is er één waardoor banen op de tocht 
komen te staan. Baanbescherming is dus 
een belangrijke reden om automatisering 
tegen te gaan. Ook zien we veel 
automatiseringsprojecten mislukken, 
waardoor bedrijven niet zo snel nog een 
poging wagen.” 

Waardoor mislukken die projecten 
volgens jullie?
Koopmann: “Bedrijven beginnen vaak te 
groot. Dan kiezen ze ervoor om in een keer 
alles te automatiseren. Dat is natuurlijk 
een mooie ambitie, maar die pakt vaak 
verkeerd uit. Je kunt beter met een klein 
project beginnen en zo ervaring opdoen. 
Met die ervaring kun je weer een groter 
project aanpakken. Voor deze aanpak 
is een duidelijke visie nodig: wat wil je 
automatiseren en waarom wil je dat? En 
daarvoor moet je weer precies weten hoe 
processen in elkaar zitten, maar vaak 
ontbreekt de kennis daarover.”

Wat zijn de grote voordelen van 
automatisering?
Mitrovic: “Kostenbesparing is een 
belangrijk voordeel, maar zeker niet 
het enige. Geautomatiseerde processen 
kunnen ook helpen bij het spotten van 
nieuwe businesskansen. Het wordt 
bijvoorbeeld mogelijk om voorspellende 
modellen los te laten op je data en 
zo te zien wat effecten van bepaalde 
beslissingen kunnen zijn.”

Koopmann: “Ook helpt automatisering 
bij de continuïteit van je organisatie. Het 
zal je verbazen bij hoeveel grote bedrijven 
de kennis over een proces in handen ligt 
van een of twee personen. Wat als die 
mensen vertrekken? Automatisering 
helpt je om je processen van begin tot 
eind in kaart te brengen, waardoor je ze 
veel beter kunt monitoren en aanpassen 
wanneer nodig.”

Wat is de toekomst als het gaat om het 
automatiseren van bedrijfsprocessen?
Mitrovic: “Apps, apps en apps. Doordat 
er steeds meer geautomatiseerd wordt, 
komt er ook steeds meer data beschikbaar 
waar je interessante analyses op kunt 
loslaten. Voorheen was die data een 
blackbox en had je een analist nodig om 
ze te interpreteren, daar ging dus veel 
tijd overheen. Nu kunnen we die data 
uit processen zo visualiseren dat elke 
manager ze via een app meteen kan 
doorgronden en er zijn beslissingen op 
kan baseren.” 

Welke rol speelt tooling bij het 
automatiseren van bedrijfsprocessen?
Koopmann: “Met tooling koppel je 
data, geef je processen vorm en kun je 
processen zo visualiseren dat iedereen 
er relevantie informatie uit kan halen. 
Vooral dat laatste is echt een vak apart. 
Het op de juiste manier gebruiken van de 
beschikbare tooling is dus van essentieel 
belang. Daarom is het raadzaam om 
specialisten in te schakelen: mensen die 
zowel kennis hebben over de nieuwste 
technologieën als over bedrijfsprocessen. 
Proxcellence opereert in BeNeLux en 
heeft een trackrecord opgebouwd in 

SAP-integratie en het optimaliseren van 
bedrijfsprocessen. Met onze organisatie 
doorgronden wij de bedrijfsprocessen 
en formuleren wij een visie op de 
automatisering ervan. Proxcellence staat 
voor process excellence. Dit bereiken is 
het uitgangspunt bij elk proces dat wij 
automatiseren.”

INTERVIEW met Igor Mitrovic en Guido Koopmann
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Door de opkomst van wearables en 
andere slimme apparaten speelt 

het leven zich steeds meer online af 
en verandert de manier waarop we 
leven en werken. Voor bedrijven is 
het belangrijk om hierin mee te gaan. 
Blijf je achter, dan overleef je het 
niet, legt Marco Kortekaas, business 
strategy manager bij CTAC, uit. “We 
kennen allemaal de retailketens die het 
afgelopen jaar failliet zijn gegaan; deze 
ketens hebben te lang vastgehouden 
aan hun traditionele businessmodel.” 

Digitaliseren vraagt dus om het 
ontwikkelen van nieuwe business-
modellen?
“Digitaliseren is niet nieuw, maar 
het gaat om ‘connecting the dots’. 
Dit schept de voorwaarden om naar 
nieuwe businessmodellen toe te gaan. 
Om deze nieuwe businessmodellen 
te kunnen ondersteunen, zouden 
bedrijven zichzelf kunnen hervormen 
tot organisaties die bestaan uit tijde-
lijke samenwerkingsverbanden. Deze 
verbanden worden bepaald door 
de handelswaar en deze bestaat in 
toenemende mate uit data. Om de 
potentiële waarde van deze data te 
kunnen benutten, zouden bedrijven deze 
data als een supply chain of waardeketen 
moeten benaderen. Dan kan data door alle 
betrokken organisatie in het ecosystemen 
gebruikt worden. Met deze data wordt 
de mogelijkheid gecreëerd om nieuwe 
businessmodellen te ontwikkelen.”

Waar draait het om bij een goed digitaal 
businessmodel?
“Het hebben van ‘real-time’ inzicht. Real-
time inzicht maakt het mogelijk kansen 
of bedreigingen tijdig te signaleren. Veel 
bedrijven werken echter nog met IT-
omgevingen die hier niet flexibel genoeg 
voor zijn. Tegelijkertijd zijn ze nog volop 
bezig met de BI-afstemming tussen 
business en IT. Toch is deze beweging 
richting real-time van groot belang. De 
voordelen zijn zo enorm groot dat vrijwel 
ieder bedrijf op deze trend wil aanhaken. 
Het punt is echter wel dat veel bedrijven 
nog niet voldoende doorgronden hoe 
waardevol hun bedrijfsdata eigenlijk is. 
Dat besef begint nu te komen. Daarom 
denk ik we aan het begin staan van 
een sterke beweging richting real-time 
retailer.”

Het gaat daarnaast om de mogelijkheid 
om proactief te ondernemen, kunt u dat 
toelichten?
“Neem nu als voorbeeld de retailer. 
Deze zou de consument de producten, 
de informatie en de gepersonaliseerde 
winkelervaring moeten bieden waar en 
wanneer diegene dat wil. Deze ervaring 
kan gerealiseerd worden door de data van 
de klantinteractie vanuit bijvoorbeeld 
de webshop, e-mailmarketing, app of 
loyaliteitsprogramma op één centrale 
plek te verzamelen. Op basis van deze 
data is het koopgedrag van de consument 
bekend en kan de retailer deze consument 
op elk moment en elk device in real-time 

de beste aanbieding doen op basis van 
klikgedrag en history.”

Hoe kunnen jullie ondernemers 
ondersteunen in hun digitale 
transformatie?
“Om te kunnen digitaliseren, is het 
hebben van de juiste kennis van de 
markt waarin men opereert en van de 
benodigde technologie essentieel. Hierin 

kunnen wij bedrijven assisteren. Onze 
mensen kennen de markt goed, weten 
wat er speelt en wat de klanten willen. 
Wij helpen bedrijven hun ideeën om te 
zetten in een succesvol businessmodel. 
In het voorbeeld van de retailer maken 
we de customer journey over de kanalen 
inzichtelijk en verbeteren we deze door de 
inzet van technologie en branchekennis. 
Hierdoor beschikt de retailer uiteindelijk 
over een real-time platform van POS 
tot ERP om de klantervaring nog 
persoonlijker te maken. Dit zorgt ervoor 
dat hij kan anticiperen in plaats van 
enkel reageren. Het uiteindelijke doel is 
bedrijven te helpen met het verbeteren 
van hun businessmodel of, wanneer 
nodig, met het opzetten van een nieuw 
model.”

INTERVIEW met Marco Kortekaas
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Sinds de opkomst van het internet worden steeds 
meer bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. Het 
gevolg hiervan is dat de zogenaamde paper 

trail omgezet wordt in een digital trail. Deze digital 
trail bestaat uit grote hoeveelheden data. Deels gaat 
het om onbelangrijke informatie, zoals e-mails die 
voor verzenden zijn weggegooid (te vergelijken met 
een propje papier in de prullenbak). Echter bevat 
een groot deel van de opgeslagen data wel degelijk 
waarde. Waarde die een organisatie kan gebruiken 
om interne processen te verbeteren, maar ook de 
dienstverlening, met als uiteindelijke doel het behalen 
van concurrentievoordeel.

Van een papieren naar een digitaal bedrijf
Rob van der Marck, directeur van de VNSG (Vereniging 
Nederlandstalige SAP Gebruikers), vertelt dat de 
digitalisering van het bedrijfsleven niet iets nieuws 
is. “Deze transformatie werd al ingezet toen we het 
internet kregen. Aan het begin van deze eeuw praatte 
men ook al over e-commerce.” Wat men echter moet 
realiseren, is dat de snelheid waarmee het internet 
‘de wereld overneemt’ de afgelopen jaren enorm is 
gestegen en alleen maar blijft toenemen. Evenals het 
aantal toepassingen, diensten en producten die zich 
verplaatst hebben naar de digitale wereld. Bedrijven 
moeten daarom wel meegaan. “Als je denkt: ‘dit waait 
wel over’, heb je het niet begrepen.” Dit wordt beaamd 
door Sander Klous, hoogleraar Big Data Ecosystems 
for Business and Society aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij geeft aan dat de digitalisering niet 
alleen zorgt voor nieuwe mogelijkheden, zoals het 
kunnen bieden van maatwerk, maar ook voor een 
nieuw verwachtingspatroon van consumenten. 
“Bedrijven moeten zich daarom aanpassen en nieuwe 
dienstverlening uitproberen. De digitale transformatie 
van een bedrijf draait om de vraag hoe je in gaat spelen 
op de nieuwe verwachtingen. Als je niet mee kunt, dan 
blijf je achter.”

Wat volgens Van der Marck belangrijk is, is dat 
bedrijven niet bang of zenuwachtig moeten zijn voor 
de digitalisering van hun onderneming. Het belang 
van het digitale zakendoen wordt steeds duidelijker. 
Klanten verwachten een online shopping-ervaring 
met gepersonaliseerde producten en aanbiedingen. 
Daarnaast draait digitale bedrijfsvoering ook om 
veranderingen binnen in het bedrijf, zoals het steeds 

verder automatiseren van interne processen waardoor 
men efficiënter kan werken en kosten kan besparen. 

De transformatie
Je zou kunnen zeggen dat een logische stap zou 
zijn om het ‘over een andere boeg te gooien’. 
Maar een digitale verandering is niet zomaar 
volbracht. “Bedrijven zijn vaak al tientallen jaren 
bezig om zichzelf stabiel te maken, en nu wordt 
van hen het tegenovergestelde verwacht: een 
flexibele onderneming die snel kan reageren 

op veranderingen en voortdurend bijgestuurd 
kan worden. Dat druist tegen alles in waarmee 
organisaties in de afgelopen dertig jaar bezig zijn 
geweest”, stelt Klous. De transformatie naar een 
digitaal businessmodel moet daarom ‘klein’ ingezet 
worden, door bijvoorbeeld eerst enkele processen van 
de organisatie te automatiseren. Als deze projecten 
succesvol blijken te zijn, kan de organisatie de stap 
herhalen bij andere processen. Medewerkers die graag 
nieuwe dingen willen proberen kunnen hierbij als 
digitaliseringsambassadeurs worden ingezet. 

Van der Marck vult aan dat out of the box-denken een 
rol kan spelen bij een nieuw businessmodel. Hij noemt 
dit design thinking. Hierbij draait het om volledig open 
en onbevangen tegen je businessmodel aankijken en 
met elkaar in een creatief proces tot nieuwe inzichten 
komen. Op deze manier kunnen ondernemers tot 
oplossingen komen waar ze zelf nog niet eerder aan 
gedacht hebben. “Hierbij worden verschillende vragen 
gesteld, zoals: wat moet er opgelost worden? Wat is het 
echte probleem? Voor wie los je het op?”

Een betere business
Waar de transformatie uiteindelijk om draait, is het 
verbeteren van de bedrijfsvoering van een organisatie; 
er dus voor zorgen dat beslissingen efficiënter kunnen 
worden gemaakt en operationele processen soepeler 
verlopen. Klous stelt dat veel van deze ontwikkelingen 
draaien om het effectief gebruiken van grote 
hoeveelheden data, oftewel big data. Zo kunnen door de 
inzet van het Internet of Things (IoT), waarbij apparaten 
met elkaar kunnen communiceren en data kunnen 
uitwisselen, of kunstmatige intelligentie, waarmee 
systemen zelfsturend zijn op basis van data, menselijke 
fouten worden voorkomen en processen worden 
versneld. 

Verder kunnen data ingezet worden bij het verbeteren 
van de dienstverlening richting klanten, aldus Van 
der Marck. Als voorbeeld noemt hij een Amerikaanse 
tractor- en landbouwmachinefabrikant die sensoren 
in haar machines verwerkt zodat het onderhoud 
van deze tractoren voorspeld kan worden. “Door de 
data, verzameld via de sensoren, te analyseren, kan 
opgemerkt worden als de prestatie van onderdelen 
van een machine buiten bepaalde grenzen treden, 
wat kan duiden op slijtage. Hier kan vervolgens 
op geanticipeerd worden, waardoor schade aan 
deze onderdelen voorkomen kan worden. En daar 
draait het om: je klanten iets kunnen bieden dat de 
concurrent niet kan.” Ondernemers kunnen daarnaast 
data gebruiken om voorspellend te handelen en te 
anticiperen op koopgedrag van klanten dat zich 
nog niet heeft voorgedaan. Door het online koop- en 
klikgedrag van een klant te monitoren en analyseren, 
kan een bedrijf deze klant een product aanbieden waar 
zij een aantal keren naar gekeken hebben online. Door 
het doen van een unieke aanbieding tegen een speciale 
prijs zal de klant vaak eerder geneigd zijn het product 
daadwerkelijk te kopen. 

Van onze redactie
Auteur: Marianne RijkeInzet van big data maakt onderneming sterker
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Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De 
Wbp verplicht ondernemingen tot het beschermen 
van de data van hun werknemers en klanten, en 
stelt vast wat wel en niet mag met deze gegevens. 
Mensen hebben het recht om te weten wat er met hun 
gegevens gebeurt. Hierdoor moet voorkomen worden 
dat bedrijven data van mensen gebruiken voor 
doeleinden waar deze personen niet achterstaan, 
of waar de ondernemingen niet transparant over 
zijn, zoals het zonder toestemming doorgeven van 
gegevens aan derden. Klous vertelt dat er naast 
de Wbp heel veel andere wetgeving is om het 
gebruik van data te controleren en de veiligheid 

te waarborgen, waaronder speciale wetgeving 
voor telecombedrijven en de financiële industrie, 
waar met uiterst gevoelige data wordt gewerkt. 
“Deze wetgeving kan worden gezien als een 
belemmering, maar ik zie het ook als een stimulans 
voor ondernemingen om zich te onderscheiden 
door hun diensten zo in te richten zodat zij aan 
de verwachtingen van de klant en aan de regels 
voldoen.”

De datagedreven toekomst
Data is de toekomst en bedrijven hebben geen 
keus, ze moeten wel mee, benadrukt Klous. Data is 
onderdeel van de maatschappij. De vraag is dus niet 
óf je meegaat, maar hoe je dat goed en verantwoord 
kunt doen. Op dit gebied voorziet Klous grote 
ontwikkelingen. Zo verwacht hij een grote vraag 
naar trusted analytics, analyses die te vertrouwen 
zijn. Analyses die aantonen dat de data betrouwbaar 
zijn, binnen de juiste scope zijn toegepast en op de 
juiste manier ingezet zijn, om zo de organisatie of 
consument daadwerkelijk te helpen. Als voorbeeld 
noemt hij een routeplanner; geeft deze wel de 
beste route voor de gebruiker aan, of gaat deze 
elke keer langs het tankstation dat de kaart of het 
GPS-systeem sponsort? Op financieel gebied is het 
al de norm dat audits door onafhankelijke partijen 
worden gedaan. Klous denkt dat dit ook de norm zal 
gaan worden op het gebied van data en analyses. “Ik 
kan me voorstellen dat de vraag hiervoor vanuit de 
maatschappij zal komen als gevolg van een groot 
schandaal, maar het kan ook zo zijn dat bedrijven 
hier zelf om gaan vragen om op die manier aan te 
tonen dat zij verantwoord bezig zijn en hiermee het 
stempel van betrouwbaar krijgen.”

Want daar draait het uiteindelijk om: het inzetten 
van data op zo’n manier dat je er waarde uit kunt 
halen voor je onderneming, maar tegelijkertijd 
ook de veiligheid en privacy van deze gegevens 
kunt waarborgen. Enkel dan kan een onderneming 
succesvol opereren in de datagedreven toekomst.

Gebruikmaken van data
Om er zeker van te zijn dat big data ook daadwerkelijk 
waarde toevoegt aan de onderneming, zowel intern 
als extern, moeten organisaties in staat zijn de data op 
de juiste manier in te zetten. En dat gaat nog niet alle 
ondernemingen even goed af. Een belangrijke reden 
hiervoor is het gebrek aan skills; de vaardigheden 
om de data te verzamelen en te analyseren. Klous 
benadrukt dit door te vertellen dat het aanbod van 
mensen met deze skills bij lange na niet opweegt tegen 
de vraag. “Wij zijn als universiteit ontzettend hard 
bezig om mensen op te leiden, en ik schat dat we elk 
jaar zo’n 150 mensen afleveren in deze disciplines. 
Maar alleen al de Belastingdienst geeft aan 1500 van dit 
soort mensen nodig te hebben, wat erop neerkomt dat 
wij tien jaar bezig zouden zijn met enkel het opleiden 
van mensen voor deze instelling.” Ondernemingen 
worden dus gedwongen om een aantrekkelijke 
omgeving te creëren zodat ze de juiste mensen 
stimuleren en motiveren om bij het bedrijf te blijven. 
Dit draait meestal niet om geld, maar om het creëren 
van een creatieve en flexibele werkplek, waarbinnen 
geëxperimenteerd mag worden, weet Klous.

Om de data te kunnen verzamelen en analyseren, 
zijn naast medewerkers met de juiste skills ook de 
juiste systemen en tools vereist. Bedrijven die werken 
met verouderde systemen, zogenoemde legacy-
systemen, hebben vaak moeite met het maken van de 
transformatie. Wat zij volgens Van der Marck moeten 
doen, is hun gehele IT-portfolio in kaart brengen, 
waarbij ze kijken welke systemen kunnen blijven, 

welke systemen anders moeten en welke vervangen 
moeten worden. Daarnaast speelt het samenvoegen 
en integreren van verschillende systemen een rol. 
Waar men vroeger data van verschillende systemen, 
waaronder van de SAP, zelf moest combineren 
om tot een goede analyse te komen, kan dit nu 
door systeemintegratie automatisch gebeuren. Zo 
kunnen ondernemers de data van hun enterprise 
resource planning (ERP)-systeem, waar zij hun 
orders en voorraad in opslaan, nu combineren met 
klantgegevens die online zijn verzameld, zodat unieke 
aanbiedingen kunnen worden gedaan. Dit proces moet 
op elk moment en elke plaats kunnen plaatsvinden, 
waardoor het noodzakelijk is dat de diensten op elke 
soort device kunnen worden aangeboden, van pc tot 
smartphone. “En dit is waar een digitale transformatie 
ook om draait; het kunnen bieden van de juiste 
user experience. De digital natives, de mensen die 
opgegroeid zijn met het onlineleven, verwachten dat 
zij altijd en overal producten en diensten kunnen 
bestellen en dat deze ook nog afgestemd zijn op hun 
persoonlijke voorkeur.”

Privacy en veiligheid
Door de groeiende hoeveelheid aan data moeten 
organisaties ook nadenken over waar zij deze data 
opslaan en over de gevolgen van deze keuze voor de 
privacy en veiligheid. Er zijn bedrijven die dit inhouse 
doen, maar steeds meer bedrijven kiezen ervoor om 
dit te outsourcen en hun data op te slaan in speciale 
datacenters. Een andere steeds meer gebruikte 
methode is het gebruikmaken van de cloud, waarbij 
de data op het internet opgeslagen wordt. Deze optie 
kan gevoelig zijn voor inbraak omdat cybercriminelen 
steeds geavanceerder te werk gaan en in staat kunnen 

zijn een cloud binnen te dringen. Zo werden in 2012 
via een wachtwoord van een werknemer gegevens 
van 69 miljoen gebruikers van Dropbox ontvreemd. 
Tevens moet bij gebruik van de cloud goed worden 
nagegaan waar de data wordt opgeslagen. Een hosting 
bedrijf dat zich bevindt in Europa heeft zich aan 
andere regels te houden dan één in de VS, waar de 
Patriot Act ervoor zorgt dat de overheid te allen tijde, 
om veiligheidsredenen, gegevens vanuit de cloud mag 
opvragen.

In Nederland wordt de bescherming van 
persoonsgegevens geregeld in de dit jaar aangenomen 
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Tot aan de maan. Als je alle digitale 
informatie op cd-roms zet en er een 

stapel van maakt, dan reikt die tot aan 
de maan. Vijf keer, wel te verstaan. En 
dat was in 2013, terwijl de hoeveelheid 
data elke drie jaar verdubbelt, vertelt Jeff 
C. Brightlight, Directeur IT bij Fictious 
Ltd. “Grote internetbedrijven verdienen 
goudgeld aan die grote bergen data, ofwel 
Big Data. Dat realiseerden wij ons ook en 
zijn daar mee aan de slag gegaan.”

Hoe wil Fictious data dan te gelde maken?
“Welke gevaren schuilen er in Big Data 
voor ons huidige verdienmodel? En 
meer nog, welke kansen biedt Big Data 
voor onze onderneming – hoe kom je 
van Big Data naar Big Impact? Voor de 
beantwoording van die vragen hebben we 
ons gericht op drie aandachtsgebieden. 
Dat zijn klantbeleving, efficiëntere 
bedrijfsprocessen en nieuwe verdien-
modellen. Hoe we dat samen met 
ENSEAD Advisory gedaan hebben, dat 
vertel ik later nog weleens. Leuker is het, 
denk ik, om een voorbeeld te geven van de 
resultaten.”

Nieuw verdienmodel met (Big) data
“Een van onze producten is een 
levensgrote 3D-scanner. Een soort van 
pashokje waar je in gaat staan en dan 
wordt je lichaam digitaal vastgelegd. 
Vervolgens kun je jezelf als een soort 
Mini-Me laten printen in 3D, in kunststof 
uiteraard. Perfect in kleur en zelfs 
de textuur van je kleding of je haar is 

voelbaar. Erg leuk natuurlijk, maar 
we beseften ons dat die data bijzonder 
interessant is voor kledingmerken die 
online kleding verkopen. Met de data uit 
onze scanner kunnen ze nu altijd de juiste 
maat leveren. Of jou virtueel aankleden, 
zodat je kunt zien of iets je staat. Daarmee 
leren ze ook weer over de voorkeuren van 
hun klanten. Overigens ben je zelf baas 
over jouw gegevens. Jij moet het toestaan 
dat jouw data gebruikt wordt.”

Verbetering van de (eind)klantbeleving
“Onze klanten zijn over het algemeen 

erg goed te spreken over onze scanner. 
Maar afgelopen week merkten we op 
sociale media gemor op over kleding 
die toch teruggestuurd moest worden 
omdat het niet paste. Dat bleek eigenlijk 
alleen voor te komen in één bepaalde 
regio. Toen we onze klanten in die regio 
benaderden, kregen we er uiteindelijk 
twee aan de lijn die ons eigenlijk al 
hadden willen bellen omdat hun scanner 
kuren vertoonde. En dat was dan weer 
terug te herleiden naar een 3D-printshop 
die de reserveonderdelen niet volgens 
onze voorschriften printte. Het feit dat 

wij aanklopten bij onze klanten vóórdat 
ze hun probleem bij ons hadden gemeld, 
dat heeft juist weer veel positieve reacties 
opgeleverd op de sociale media.”

Efficiëntere bedrijfsprocessen 
“Reserveonderdelen op voorraad houden 
en op locatie krijgen is een kostbaar 
gebeuren, moet je weten. Daarom laten 
we ze al een tijdje 3D-printen – ook de 
metalen onderdelen overigens. De stap die 
we nu willen zetten is om met sensors de 
status van een paar cruciale onderdelen 
te monitoren zodat er al vóór dat het 
onderdeel het daadwerkelijk begeeft, een 
signaal gaat naar de 3D-printshop om het 
onderdeel te printen en op te sturen. Per 
drone, uiteraard.”

ADVERTORIAL

Van Big Data naar Big impact

MENDEL KOERTS (1971) is de geestelijke 
vader van Jeff’s Journey To A Digital 
Business. Hij werkte na zijn studies 
Logistiek Management en Computing 
Science vanaf 1996 bij Ernst & Young 
Consultancy, later onderdeel van 
Capgemini. In 2011 richtte hij ENSEAD 
Advisory op en mag onder meer Gartner 
Consulting tot zijn klanten rekenen. 
Mendel adviseert op het gebied van IT 
Strategie & Architectuur, met SAP-enabled 
Digital Transformation als specifiek 
aandachtsgebied. info@ensead.com

Ga naar www.Jeffs-Journey.com om 
zelf vragen te stellen aan Jeff of om zijn 
reisverslag te downloaden.

Meer informatie

Jeff C. Brightlight, directeur IT bij Fictious Ltd
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Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De 
Wbp verplicht ondernemingen tot het beschermen 
van de data van hun werknemers en klanten, en 
stelt vast wat wel en niet mag met deze gegevens. 
Mensen hebben het recht om te weten wat er met hun 
gegevens gebeurt. Hierdoor moet voorkomen worden 
dat bedrijven data van mensen gebruiken voor 
doeleinden waar deze personen niet achterstaan, 
of waar de ondernemingen niet transparant over 
zijn, zoals het zonder toestemming doorgeven van 
gegevens aan derden. Klous vertelt dat er naast 
de Wbp heel veel andere wetgeving is om het 
gebruik van data te controleren en de veiligheid 

te waarborgen, waaronder speciale wetgeving 
voor telecombedrijven en de financiële industrie, 
waar met uiterst gevoelige data wordt gewerkt. 
“Deze wetgeving kan worden gezien als een 
belemmering, maar ik zie het ook als een stimulans 
voor ondernemingen om zich te onderscheiden 
door hun diensten zo in te richten zodat zij aan 
de verwachtingen van de klant en aan de regels 
voldoen.”

De datagedreven toekomst
Data is de toekomst en bedrijven hebben geen 
keus, ze moeten wel mee, benadrukt Klous. Data is 
onderdeel van de maatschappij. De vraag is dus niet 
óf je meegaat, maar hoe je dat goed en verantwoord 
kunt doen. Op dit gebied voorziet Klous grote 
ontwikkelingen. Zo verwacht hij een grote vraag 
naar trusted analytics, analyses die te vertrouwen 
zijn. Analyses die aantonen dat de data betrouwbaar 
zijn, binnen de juiste scope zijn toegepast en op de 
juiste manier ingezet zijn, om zo de organisatie of 
consument daadwerkelijk te helpen. Als voorbeeld 
noemt hij een routeplanner; geeft deze wel de 
beste route voor de gebruiker aan, of gaat deze 
elke keer langs het tankstation dat de kaart of het 
GPS-systeem sponsort? Op financieel gebied is het 
al de norm dat audits door onafhankelijke partijen 
worden gedaan. Klous denkt dat dit ook de norm zal 
gaan worden op het gebied van data en analyses. “Ik 
kan me voorstellen dat de vraag hiervoor vanuit de 
maatschappij zal komen als gevolg van een groot 
schandaal, maar het kan ook zo zijn dat bedrijven 
hier zelf om gaan vragen om op die manier aan te 
tonen dat zij verantwoord bezig zijn en hiermee het 
stempel van betrouwbaar krijgen.”

Want daar draait het uiteindelijk om: het inzetten 
van data op zo’n manier dat je er waarde uit kunt 
halen voor je onderneming, maar tegelijkertijd 
ook de veiligheid en privacy van deze gegevens 
kunt waarborgen. Enkel dan kan een onderneming 
succesvol opereren in de datagedreven toekomst.

Gebruikmaken van data
Om er zeker van te zijn dat big data ook daadwerkelijk 
waarde toevoegt aan de onderneming, zowel intern 
als extern, moeten organisaties in staat zijn de data op 
de juiste manier in te zetten. En dat gaat nog niet alle 
ondernemingen even goed af. Een belangrijke reden 
hiervoor is het gebrek aan skills; de vaardigheden 
om de data te verzamelen en te analyseren. Klous 
benadrukt dit door te vertellen dat het aanbod van 
mensen met deze skills bij lange na niet opweegt tegen 
de vraag. “Wij zijn als universiteit ontzettend hard 
bezig om mensen op te leiden, en ik schat dat we elk 
jaar zo’n 150 mensen afleveren in deze disciplines. 
Maar alleen al de Belastingdienst geeft aan 1500 van dit 
soort mensen nodig te hebben, wat erop neerkomt dat 
wij tien jaar bezig zouden zijn met enkel het opleiden 
van mensen voor deze instelling.” Ondernemingen 
worden dus gedwongen om een aantrekkelijke 
omgeving te creëren zodat ze de juiste mensen 
stimuleren en motiveren om bij het bedrijf te blijven. 
Dit draait meestal niet om geld, maar om het creëren 
van een creatieve en flexibele werkplek, waarbinnen 
geëxperimenteerd mag worden, weet Klous.

Om de data te kunnen verzamelen en analyseren, 
zijn naast medewerkers met de juiste skills ook de 
juiste systemen en tools vereist. Bedrijven die werken 
met verouderde systemen, zogenoemde legacy-
systemen, hebben vaak moeite met het maken van de 
transformatie. Wat zij volgens Van der Marck moeten 
doen, is hun gehele IT-portfolio in kaart brengen, 
waarbij ze kijken welke systemen kunnen blijven, 

welke systemen anders moeten en welke vervangen 
moeten worden. Daarnaast speelt het samenvoegen 
en integreren van verschillende systemen een rol. 
Waar men vroeger data van verschillende systemen, 
waaronder van de SAP, zelf moest combineren 
om tot een goede analyse te komen, kan dit nu 
door systeemintegratie automatisch gebeuren. Zo 
kunnen ondernemers de data van hun enterprise 
resource planning (ERP)-systeem, waar zij hun 
orders en voorraad in opslaan, nu combineren met 
klantgegevens die online zijn verzameld, zodat unieke 
aanbiedingen kunnen worden gedaan. Dit proces moet 
op elk moment en elke plaats kunnen plaatsvinden, 
waardoor het noodzakelijk is dat de diensten op elke 
soort device kunnen worden aangeboden, van pc tot 
smartphone. “En dit is waar een digitale transformatie 
ook om draait; het kunnen bieden van de juiste 
user experience. De digital natives, de mensen die 
opgegroeid zijn met het onlineleven, verwachten dat 
zij altijd en overal producten en diensten kunnen 
bestellen en dat deze ook nog afgestemd zijn op hun 
persoonlijke voorkeur.”

Privacy en veiligheid
Door de groeiende hoeveelheid aan data moeten 
organisaties ook nadenken over waar zij deze data 
opslaan en over de gevolgen van deze keuze voor de 
privacy en veiligheid. Er zijn bedrijven die dit inhouse 
doen, maar steeds meer bedrijven kiezen ervoor om 
dit te outsourcen en hun data op te slaan in speciale 
datacenters. Een andere steeds meer gebruikte 
methode is het gebruikmaken van de cloud, waarbij 
de data op het internet opgeslagen wordt. Deze optie 
kan gevoelig zijn voor inbraak omdat cybercriminelen 
steeds geavanceerder te werk gaan en in staat kunnen 

zijn een cloud binnen te dringen. Zo werden in 2012 
via een wachtwoord van een werknemer gegevens 
van 69 miljoen gebruikers van Dropbox ontvreemd. 
Tevens moet bij gebruik van de cloud goed worden 
nagegaan waar de data wordt opgeslagen. Een hosting 
bedrijf dat zich bevindt in Europa heeft zich aan 
andere regels te houden dan één in de VS, waar de 
Patriot Act ervoor zorgt dat de overheid te allen tijde, 
om veiligheidsredenen, gegevens vanuit de cloud mag 
opvragen.

In Nederland wordt de bescherming van 
persoonsgegevens geregeld in de dit jaar aangenomen 
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Big data wordt wel de nieuwe 
olie genoemd. Ondernemingen 

verzamelen vaak zoveel mogelijk data 
met de gedachte dat data vanzelf-
sprekend waarde heeft. Dat is echter 
een misvatting, stelt Nico Kuijper, 
datamanagementconsultant bij D&IM 
Services. Data is als een ruwe grondstof; 
er moet veel mee gebeuren voordat het 
bruikbaar en bedrijfseconomisch gezien 
waardevol wordt.

Data groeit kwantitatief, maar niet 
kwalitatief. Wat is hier problematisch 
aan? 
“Onderzoek toont aan dat de hoeveelheid 
data al jaren exponentieel toeneemt, 
terwijl de toegevoegde waarde ervan 
niet evenredig stijgt. Het ontbreekt 
ondernemingen vaak aan inzicht 
en de benodigde governance- en 
managementprocessen om voldoende 
waarde te genereren uit data. Daniel 
Keys Moran zei eens: ‘You can have data 
without information, but you can’t have 
information without data.’ Hij bedoelde 
daarmee dat data niet vanzelfsprekend 
waardevolle inzichten oplevert. De 
menselijke, cognitieve component speelt 
een belangrijke rol in het omzetten van 
data in een concurrentievoordeel voor 
een organisatie. Dat vraagt echter om 
meer vaardigheden, en niet per se om 
meer technologie. Daarnaast kleven er 
toenemende risico’s aan data. Recent is 
er nieuwe Europese wetgeving gekomen 
rondom dataprivacy; het bezit en gebruik 
van privacy-relevante data kan een groot 
bedrijfsrisico worden.”

Hoe kunnen ondernemingen dit 
verbeteren? 
“Een data governance-proces ondersteunt 
ondernemingen in het structureren van 
het doel, het gebruik, de toepassing en de 
classificatie van hun data. Ondernemingen 
moeten ook vragen stellen als: welke 
informatie heeft het bedrijf echt nodig 
voor het bereiken van haar doelen, voor de 

digitale transformatie en voor innovatie? 
Daarnaast verliezen bedrijven vaak snel 
het overzicht. Je kunt data bekijken als een 
overvolle opslagruimte. Waarom hebben 
we bepaalde data (nog) en wat is wellicht 
overbodig? Dataclassificering is daarbij 
een grote hulp. Hierbij bekijken we eerst de 
externe eisen. Wat moeten we wettelijke 
en fiscaal gezien bewaren? Wat mogen we 
niet (meer) bewaren? Vervolgens komen 
de bedrijfsinterne eisen rond data in beeld. 
Wat voor potentieel bedrijfseconomische 
waarde heeft onze data? Wat is de kwaliteit, 
de toepasbaarheid maar ook de actualiteit 
en gebruiksfrequentie van onze gegevens? 
Een dataclassificatieschema is vervolgens 
de basis voor een ‘retentieschema’ of 
bewaarschema. Hierin staat beschreven 
welke data bewaard moet worden, en voor 
hoe lang. Samengevat: data is een asset en 
moet ook als zodanig gemanaged worden. 
Dat is een continu proces – er komen 
namelijk voortdurend gegevens bij.”

Wat kan een externe consultant hierin 
betekenen? 
“Naast het adviseren rond data en 
information governance is D&IM Services 
als dienstverlener gespecialiseerd in ILM 
(information lifecycle management): 
het meer operationeel managen van 
data en informatie gedurende de gehele 
levenscyclus; van het ontstaan van 
data tot het moment van vernietiging 
daarvan. ILM heeft als doel de waarde 
van gegevens te maximaliseren tegen zo 

laag mogelijke kosten en risico’s. Enkele 
aspecten van ILM zijn het adequaat 
archiveren van informatie en het afscheid 
nemen van oude legacy-systemen met 
behoud van alle relevante fiscale en 
interne informatie. Ook begeleiden 
wij organisaties bij het vormgeven van 
dataprivacymaatregelen en het op een 
slimme manier opslaan en beheren van 
(big) data. Een consultant kan de waarde 
van bedrijfsgegevens verhogen en de 
risico’s verkleinen door ondersteuning 
te bieden rond data governance en 
information lifecycle management.”

INTERVIEW met Nico Kuijper

Data governance – maximaliseer de waarde van data

Nico J W Kuijper is actief in west Europa 
als consultant op het vlak van data 
governance, ILM, data privacy, archiveren 
en content management met een focus op 
SAP (HANA) systemen.
Zijn educatieve achtergrond: 
bedrijfskundige informatica te Utrecht en 
IT Management aan de Universiteit van 
Antwerpen. Actief in het IT vakgebied sinds 
1989.

Contactgegevens:
Email: nico.kuijper@d-im-services.com 
Tel: 020-6158289 
 http://nl.linkedin.com/in/kuijper

Lezers van Elsevier kunnen gebruik maken 
van onze lezersactie deze maand: 
www.d-im-services.com/elsevier 

Meer informatie

Nico Kuijper
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Digitale transformatie gaat over de 
overgang van ondernemingen om 

zich op mensen in plaats van producten 
te richten. Volgens Peter Schepers, 
CEO van IT-consultant Itility, moeten 
bedrijven minder praten over digitale 
transformatie, en gewoon beginnen. 

Hoe kunnen organisaties de digitale 
transformatie maken? 
“Eigenlijk dekt ’digitale transformatie’ 
de lading niet. ‘Digitaal’ beschrijft het 
middel maar niet het doel. ‘Transformatie’ 
suggereert een tijdelijke overgang, 
waarna je ‘getransformeerd’ en dus 
‘digital’ zou zijn. Digitale transformatie is 
echter een nieuwe manier van denken. Het 
beslaat de overgang van ondernemingen 
om mens- en klantgericht te werken in 
plaats van product- of dienstgericht. 
Uitgangspunt is wat de klant nodig heeft 
voor de beste ‘beleving’ van product of 
dienst. Hoe blijft de klant gehecht aan dit 
product? Een voorbeeld: waar voorheen 
het product ‘auto’ centraal stond, gaat 
het steeds meer om de toepassing ervan: 
aangenaam en tijdig transport van A naar 
B, naar wens van de passagier. Uber zet 
hiermee de wereld op zijn kop, een mooi 
voorbeeld van digitale transformatie. De 
vertaling naar bedrijfsvoering is lastig. 
Voorheen traditionele afdelingen moeten 
gaan samenwerken, experimenteren 
en nieuwe teams samenstellen vanuit 
diverse disciplines. De eerste stap is naar 
de klant luisteren. Wat beweegt hem; 
wat maakt zijn leven beter? Stap twee is 

data verzamelen en stap drie is sleutelen 
aan het eigen product, met gebruik van 
digitale middelen.” 

Waarom moeten ondernemingen data 
driven zijn? 
“Intensief klantgericht werken vereist 
het continu verzamelen van informatie 

over gebruik van product of dienst, om 
waarde toe te voegen aan de beleving. 
Data is dus essentieel voor digitale 
transformatie. Gebruik het product, 
meet eraan, verbeter en koppel terug 
naar klant en maker. Wie digitale 
transformatie bekijkt als mensgericht 
moet genoeg informatie over die mens in 
de context van het product verzamelen. 
Je kunt de verzamelde data door mensen 
laten analyseren, of door een computer; 
die daar – mits goed ‘getraind’ – patronen 
uit kan destilleren. Presentatie van deze 
data-analyse kan automatisch en in 
real-time worden doorgevoerd, denk 
bijvoorbeeld aan een fitheidsanalyse 
op je smartphone, gebaseerd op de 
bewegingsdata uit je horloge.”

Wat kunnen de cloud en het Internet of 
Things hierin betekenen? 
“De cloud is een warenhuis vol digitale 
functies om dingen mee te maken. Je 
stuurt data naar de cloud om er vervolgens 
van alles mee te doen. Het voordeel van 
de cloud is dat je die applicaties niet zelf 
hoeft te maken; maar alleen te gebruiken. 
Dat geeft snelheid en ruimte om op de 
klant te focussen. Met het IoT verzamel 
je data door middel van sensoren, die je 
doorstuurt naar de cloud om vervolgens 
vanuit data-analyse dingen te besturen. 
IoT is dus een manier om digitale 
transformatie mee uit te voeren. IoT 
ontstaat vanzelf als je gebruik maakt van 
alles wat voorhanden is aan hardware, 
software en applicaties in de cloud.”

Hoe helpen jullie ondernemingen bij de 
digitale transformatie? 
“Wij hebben een eigen team dat volop 
experimenteert met IT-infrastructuur, 
software en applicaties. Door veel zelf 
te doen leren we ‘digital’ producten of 
diensten te creëren. Vervolgens passen 
we dit praktisch toe bij onze klanten, 
samen met hen. We zijn geen adviseur die 
op papier komt uitleggen hoe je ‘digital’ 
moet zijn. We onderzoeken de vraag; 
wat anders kan. We starten bij de feiten: 
welke data is er al? Welke software kan 
ontwikkeld worden en welke hardware 
is nodig? De klanten van Itility zijn 
doorgaans grote ondernemingen waar 
we werken in multidisciplinaire teams. 
Van oorsprong is ons domein IT en 
daarin zijn we gaan nadenken hoe dingen 
beter konden. Dit veld is steeds breder 
geworden omdat IT zoveel meer is gaan 
beslaan. Wij zijn hierdoor ook zelf steeds 
breder ontwikkeld.”

INTERVIEW met Peter Schepers

Digitale transformatie: van product naar mens

Peter Schepers heeft als ondernemer en 
CEO van Itility in 2014 de TIMMIE award 
gewonnen voor ‘most innovative leader’. 
Itility richt zich op het configureren en 
besturen van IT oplossingen voor de 
enterprise, en versnelt hiermee de stap 
naar het digitale ondernemen. Het IT 
ingenieursbureau, met “software defined” 
als centraal thema, en focus op automation 
en analytics.

Meer informatie

Digitale transformatie: mensgericht

Steeds meer bedrijven zien het belang 
van datamanagement in, maar 

velen denken dit al op orde te hebben 
hoewel de werkelijkheid vaak anders 
is. Think Big Start Small is een thema 
voor het organiseren en het gebruik 
maken van big dataoplossingen. Om tot 
een goed gebruik te komen van een big 
dataoplossing is het inzichtelijk maken 
van de eigen bedrijfsinformatie van 
cruciaal belang, legt Ruud Verdaasdonk 
van Verdaasdonk Data Consultancy, uit. 
“Verschillende eigen systemen leveren 
data die niet conform de verwachtingen 
of definities zijn opgezet. Dit leidt tot 
een onoverzichtelijke gegevensbrij die 
niet bedraagt in het efficiënt kunnen 
aansturen van de core business.”

Hoe kun je nu op een pragmatische 
en doeltreffende wijze je big data-
oplossing opzetten? 
“Big data wordt gekarakteriseerd door 
de 3 V’s. Volume: een hoog volume van 
data. Velocity: de data wordt in rap tempo 
gegenereerd en veranderd, en Variety: de 
data wordt opgeslagen in verschillende 
formaten en systemen. Het vermogen om 
de data te kunnen regelen en begrijpen 
in je eigen systeemlandschap leidt naar 
de 4de V*: Value, waarbij het draait om 
inzicht krijgen via data-analyse en het 
vaststellen van nieuwe patronen en 
trends in de ontvangen data. De 5de V* is 
Veracity, deze beschrijft de accuraatheid, 
de kwaliteit van de content van je eigen 
data (assets).”

* Referentie:  Global Data Group, 25-8-
2016

Hoe definieer je de ‘Common Defined 
Language’?
“Een definitie van de data (asset) die 
door iedereen begrepen en gebruikt 

wordt, is een must voor het vaststellen 
van de Value en Veracity voor de big 
dataoplossing. In de Scheikunde wordt 
het periodiek systeem van Mendeljev 
gebuikt om een chemische analyse keer 
op keer op elke willekeurige locatie te 
kunnen doen met hetzelfde resultaat. 
Het bepalen van de definities met behulp 
van businesstermen, het gebruik, welke 
businessregels van toepassing zijn en 
wie de eigenaar van de definitie is, heeft 
in de basis dezelfde uitkomst: Business 
Vocabulary. Het juist kunnen vaststellen 
van de Value of de data wordt gedreven 
door de juiste businessdefinitie en is de 
basisinput voor elke data-analyse die 
men uitvoert.”

Hoe organiseer je een ‘Data Centric 
Organisation’?
“Door het opzetten van je Business 
Glossary wordt de eigenaarschap van 
de definitie belegd. Het opzetten van 
een organisatie, het definiëren van 
de rollen en verantwoordelijkheden is 
het fundament van een Data Centric 
Organisation. Echter, het benoemen van 
de verantwoordelijke personen is nog 
niet voldoende. Het transformeren van 

je organisatie door het laten vallen van 
de datamuren die ontstaan zijn door de 
verschillende afdelingen, het loslaten 
van ‘my precious’ (het is van mij) naar 
een organisatie die data deelt met 
iedereen, ongeacht op welke afdeling 
hij/zij werkt, is een uitdaging. Natuurlijk 
is het van belang de juiste security in 
te richten met als input de Business 
Vocabulary. Het organiseren van je big 
dataoplossing is niet zo eenvoudig als de 
meeste leveranciers van systemen doen 
vermoeden. Cruciaal voor het juist kunnen 
gebruiken van je big dataoplossing zijn 
je eigen data (assets). Het inzichtelijk 
krijgen van deze data (assets) vergt een 
pragmatische datamanagement aanpak. 
Think Big Start Small.”

INTERVIEW met Ruud Verdaasdonk

Think big start small

Verdaasdonk Data Consultancy
Badhuisstraat 218
2584 HN Den Haag
m: +31 682 326 750
e: ruud@verdaasdonk.com
w: www.verdaasdonkdataconsultancy.com

Meer informatie

“Door het opzetten van je 
Business Glossary wordt de 

eigenaarschap van de defi nitie 
belegd”

Ruud Verdaasdonk
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Iedereen kent het voorbeeld van de 
werklaptop die per ongeluk in de trein 
wordt vergeten of de zoekgeraakte 

usb-stick met daarop belangrijke 
informatie. Serieuzer kan het worden 
wanneer een bedrijfssysteem doelbewust 
gehackt wordt, of persoonsgegevens van 
binnenuit worden misbruikt om fraude 
mee te plegen. Databeveiliging is steeds 
belangrijker voor organisaties. Om de 
regelgeving rondom de bescherming 
van persoonsgegevens extra kracht bij 
te zetten, is in Nederland sinds 1 januari 
2016 de Wet Meldplicht Datalekken van 
kracht gegaan. 

Belang van databeveiliging 
“Persoonsgegevens zijn ontzettend 
belangrijk en organisaties hebben 
de verantwoordelijkheid om hier 
zorgvuldig en veilig mee om te gaan”, 
zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter 
van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
“Persoonsgegevens zijn in de huidige 
tijd veel geld waard en worden wel het 
nieuwe goud genoemd. Dat moet je goed 
bewaken.” De hoeveelheid gegevens 
groeit. Het gaat vaak om gevoelige 
gegevens die mensen echt niet op straat 
willen hebben liggen, zoals medische of 
financiële data.

Al in de jaren tachtig zijn door de 
OECD (Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling) 
acht basisprincipes vastgesteld om de 
privacy van personen te waarborgen 
(zie kader). Deze principes zijn in de 
loop der jaren uitgewerkt en vormen 
nog steeds de leidraad voor de huidige 
privacywetgeving, in Nederland 
vormgegeven in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp), vertelt Hennie 

Daniels. Hij is professor Business 
Intelligence aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en associate professor 
Informatiesystemen aan de Universiteit 
van Tilburg. De inhoud van de wetgeving 
ligt redelijk voor de hand en toch blijkt 
uit verschillende voorbeelden dat 
naleving in de praktijk moeilijk is, stelt 
Daniels.

Recentelijk nog werd bekend dat de 
energiegegevens van ruim twee miljoen 
Nederlandse huishoudens onrechtmatig 
in handen van een oud-medewerker 
van een energieleverancier zijn 
gevallen. Het ging om gegevens rond 
jaarverbruik, einddatum van contracten 
en adresgegevens. Eerder dit jaar werd 
bij de centrale bank van Bangladesh via 
een malware-aanval bijna 72 miljoen 
euro buitgemaakt. Uit de vele bedrijven 
die data protection-systemen aanbieden, 
blijkt ook dat databeveiliging voor veel 

organisaties steeds belangrijker is, zo 
was te zien op de grote securitybeurs 
afgelopen september in het Duitse Essen.

Datalekken en de nieuwe meldplicht 
Een datalek kan vele vormen aannemen: 
gegevens kunnen bijvoorbeeld per 
ongeluk naar de verkeerde ontvanger 
worden gestuurd, een laptop of ander 
opslagmedium kan verloren gaan, een 
organisatie kan gehackt of bestolen 
worden door middel van malware, 
ransomware of phishing. Ook kan een 
cloudprovider gehackt worden, al is die 
kans veel kleiner gezien de beveiliging 
voor cloudproviders doorgaans de 

hoogste prioriteit heeft. Er is, zegt 
Daniels, altijd een technische en een 
menselijke kant aan het verhaal, en 
daarom zijn datalekken van binnenuit de 
organisatie het moeilijkst op te lossen.

Er zijn organisaties met duidelijke 
onderliggende beveiligingsrisico’s, 
waar bijvoorbeeld laptops of usb-sticks 
niet geëncrypt zijn, maar het kan ook 
misgaan bij bedrijven waar er geen 
sprake is van evident slechte beveiliging. 
Iedereen kan te maken krijgen met een 
datalek. Tomesen: “Organisaties zijn in 
veel gevallen verplicht om dit bij ons te 
melden. De AP gaat vertrouwelijk om met 

de meldingen, juist om ervoor te zorgen 
dat organisaties hun datalek blijven 
melden. Op de niet-melders zijn wij dan 
ook heel alert.”

Elke organisatie met data loopt een 
risico, stelt Daniels. “Ik gebruik zelf 
gedeelde mappen in Google Drive, 
bijvoorbeeld om vakantiefoto’s met mijn 
familie te delen. Stel dat ik daar per 
ongeluk een map in sleep met gegevens 
en tentamencijfers van studenten? Het 
kwaad kan snel geschied zijn.” Daniels 
ziet dat organisaties die met gevoelige 
gegevens werken, steeds bewuster en 
voorzichtiger met die data omgaan. Dit 
bewustzijn rondom databeveiliging is 
volgens beide experts vergroot door de 
nieuwe Wet Meldplicht Datalekken. Ook 
draagt de media-aandacht die steevast 
volgt op datalekken en de angst voor 
imagoschade hieraan bij. 

Om de bescherming van 
persoonsgegevens een extra impuls te 
geven, is aan de bestaande wetgeving 
begin 2016 de Wet Meldplicht Datalekken 
toegevoegd. De meldplicht gebiedt 
organisaties (bedrijfsleven en overheid) 
binnen 72 uur melding te doen bij de 
AP zodra een datalek is opgemerkt. 
Een datalek omvat ‘de toegang tot of 
vernietiging, wijziging of vrijkomen van 
persoonsgegevens bij een organisatie 
zonder dat dit de bedoeling is van deze 
organisatie’. Een datalek gaat dus niet 
alleen over het lekken maar ook over het 
onrechtmatige gebruik van gegevens. 
“Het komt er simpel gezegd op neer dat 
wanneer gegevens op straat komen te 
liggen of er iets anders mee gebeurt dan 
de bedoeling was, dat aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens gemeld moet worden”, 
legt Tomesen uit. In bepaalde gevallen 
moet het datalek ook gemeld worden aan 
de gedupeerden wier persoonsgegevens 
zijn gelekt. Op het niet op tijd melden 
kunnen boetes tot 820.000 euro volgen.
In 2016 zijn bij de AP tot nu toe ongeveer 
3600 meldingen van datalekken 
binnengekomen. In absolute aantallen 
is dat best flink, maar gezien het 
enorme aantal organisaties dat met 
persoonsgegevens te maken heeft, valt 
het mee. De meldingen lopen erg uiteen 
in soort, grootte en hevigheid.

Van onze redactie
Auteur: Ruby Sanders Beveiliging persoonsgegevens van levensbelang
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gelekt is, hoe dat heeft kunnen gebeuren en of de 
betrokkenen zijn ingelicht, vertelt Tomesen. Want als 
bij het lekken van gegevens de kans bestaat dat dit 

personen schade zal berokkenen – een lek kan 
leiden tot misbruik van gegevens of zelfs 

identiteitsfraude – is ook het melden 
aan de gedupeerden verplicht.

Er zijn vervolgens twee 
soorten sancties mogelijk. 

Allereerst kan een boete 
opgelegd worden 

wegens het niet op 
tijd melden van een 

lek. Het is daarbij 
ook belangrijk dat 
de organisatie 
adequaat de 
gedupeerden 
heeft ingelicht. 
Als uit het 

onderzoek blijkt 
dat een organisatie 

te maken heeft 
met verwijtbare 

onderliggende 
beveiligingsprobleem, 

kan de AP onderzoek 
doen en extra sancties 

opleggen. Op dit moment zijn 
er nog geen boetes uitgedeeld, 

licht Tomesen toe. “We worden wel 
steeds strenger in de handhaving. Ik heb 

de indruk dat bedrijven in toenemende mate 
in de gaten hebben wat de impact van een datalek 
kan zijn en dat zij hun verantwoordelijkheid nemen.”

Dat er nog geen boetes zijn opgelegd, laat wel zien 
hoe lastig het is om te beoordelen of de schuld van 
een lek bij een organisatie zelf ligt, stelt Daniels. 
“Wanneer is een bedrijf nou nalatig geweest? Dat 
blijft een lastige kwestie.” Ook de hoogte van de boete 
is ingewikkeld te bepalen. Bij holdings of afdelingen 
die bijvoorbeeld met een eigen server werken, is 
het de vraag of de gehele organisatie zou moeten 
opdraaien voor een eventuele boete. Ook bij misbruik 
van binnenuit kan ter discussie staan in hoeverre de 
organisatie als geheel verantwoordelijk gesteld kan 
worden.

Vanaf het voorjaar van 2018 gaat een nieuwe 
Europese verordening over privacy van kracht, 
de General Data Protection Regulation, die zal 
gelden voor alle landen van de EU. Een Verordening 
betekent één wet in de hele Europese Unie, in plaats 
van 28 verschillende nationale wetten. Elk land 
moet verplicht een onafhankelijke toezichthouder 
hebben, maar alle autoriteiten tezamen zijn 
straks verantwoordelijk voor het naleven van 
de verordening. In de verordening is voor heel 
Europa een meldplicht datalekken opgenomen. De 
nieuwe Europese privacywetgeving verstevigt de 
positie van burgers, verzwaart de verplichtingen 
van organisaties en geeft de Europese 
privacytoezichthouders meer bevoegdheden om 
naleving van de wet te stimuleren en waar nodig te 
handhaven. Hiermee toont heel Europa aan dat de 
beveiliging van persoonsgegevens voor organisaties 
van belang is. “Volkomen terecht”, volgens 
Tomesen; “de beveiliging van persoonsgegevens 
moet overal zo hoog mogelijk op de agenda komen 
te staan.” 

Voorkomen is beter dan genezen
Hoe belangrijker de rol van data binnen een 
organisatie is, hoe groter ook de risico’s. De AP 
onderzoekt bij een melding eerst wat bedrijven 
hadden kunnen doen om een lek te voorkomen. 
Volgens Tomesen kan er in de preventie veel 
verbeterd worden. Organisaties moeten datalekken 
onderkennen en er goed op bedacht zijn. Zo zouden 
organisaties hun eigen beveiliging onder de loep 
moeten nemen en met goed incidentenbeheer en 
duidelijke protocollen voorbereid moeten zijn op een 
‘datacrisis’. Er moet gedacht zijn aan voldoende back-
ups, het informeren van gedupeerden en hoe intern 
onderzoek ingezet moet worden naar de oorzaak.

Al bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe 
systemen moet goed nagedacht worden over de 
beveiligingseisen, stelt Daniels. Dit wordt ook wel 
design for safety genoemd. Er zijn tal van andere 
zaken die organisaties kunnen overwegen om 
data beter te beveiligen. Eén manier is gegevens zo 
beveiligen dat zij wel te lezen zijn maar niet kunnen 
worden opgeslagen of bewerkt, zoals bij een e-book. 
Organisaties kunnen er ook voor kiezen om data 
te anonimiseren wanneer vooral de kwantiteit van 
de gegevens belangrijk is. Als bijvoorbeeld wordt 
bijgehouden hoeveel wordt verkocht, hoeven niet alle 
persoonsgegevens van de kopers bewaard te worden. 
Ook kunnen niveaus aangebracht worden in de 
toegang tot data; niet elke medewerker hoeft immers 
in alle data inzage te hebben. Dit soort differentiaties 
kunnen zelfs op queryniveau worden ingesteld. 

Naast alle technische beveiligingsmogelijkheden 

moeten organisaties zich realiseren dat menselijk 
handelen veelal ten grondslag ligt aan datalekken. 
Daarom is het zaak om te bepalen welke medewerkers 
welke rechten hebben, en of dat alleen lees- of ook 
bewerkrechten zijn. Je kunt ook instellen dat data 
alleen toegankelijk is door meerdere mensen samen. 
Vergelijk het met de bankkluis die alleen geopend kan 
worden door vier medewerkers tegelijk, allemaal met 
een eigen sleutel. Integriteit binnen de organisatie is 
volgens Daniels essentieel. “Als iemand van binnenuit 
kwaad wil, is het bijzonder lastig je daartegen te 
wapenen.”

Beveiliging en de cloud
Veel bedrijven worstelen met de vraag of data beter 
binnenshuis of buitenshuis opgeslagen kan worden. 
Een cloudprovider biedt dataopslag aan via een 
publiek of privaat netwerk of een combinatie daarvan. 
In de cloud kunnen ook zogenaamde communities 
gevormd worden, waarin gegevens gezamenlijk 
worden opgeslagen, bijvoorbeeld binnen een 
branche. Cloudproviders nemen allerlei maatregelen 
om de gegevens te beveiligen, vertelt Daniels. Dat 
doen ze door PET-technologie (privacy enhanced 
technologies), een verzamelnaam voor verschillende 
technieken in informatiesystemen om gegevens 
te beschermen, zoals encryptie en ‘virtuele fysieke 

isolatie’, waardoor een netwerk praktisch net zo 
moeilijk te hacken is als een LAN (local area network).

Organisaties kunnen met cloudproviders 
meestal een servicelevel agreement 
afspreken. Daniels: “Ik denk 
dat data in de cloud via 
een professionele 
cloudprovider vaak 
veiliger is dan 
binnenshuis bij een 
organisatie wiens 
core business 
dit niet is. Voor 
cloudproviders 
is de 
beveiliging 
van data dat 
wel.” Er zijn 
bovendien 
cloud-
auditors; 
controleurs 
van 
cloudproviders 
die checken 
of aan alle 
beveiligingseisen 
wordt voldaan.

Melden, onderzoeken, 
straffen 
Na een melding kan de AP 
onderzoeken hoe een lek heeft kunnen 
plaatsvinden. In bepaalde gevallen wordt in 
contact met de organisatie achterhaald wat er precies 

De ICT-wereld bevindt zich in een grote 
transformatie. Applicaties en ICT-

diensten worden steeds meer aangeboden 
vanuit cloud-oplossingen. Leveranciers 
‘dwingen’ bedrijven steeds vaker om 

applicaties en andere ICT-diensten af 
te nemen vanuit hun cloud. Bedrijven 
doen er goed aan van deze oplossingen 
gebruik te maken en daarbij te overwegen 
hun ICT-diensten uit te besteden aan 
cloudproviders. Jef Raemaekers van 
cloudprovider Open Line vertelt.

Welke ontwikkelingen spelen bij het 
uitbesteden van ICT-diensten?
“We zitten middenin een overgang 
van traditionele ICT naar moderne ICT. 
Dit proces wordt vaak vergeleken met 
hardlopers. De traditionele ICT staat voor 
de marathonloper: ontwikkeltrajecten 
met langdurige contracten en 
samenwerkingen waar implementaties 
maanden of soms jaren duren. De 
moderne ICT staat voor de sprinter die 
in korte cycli, snel en ad hoc handelt. Op 
dit moment bestaan beide werelden nog 
naast elkaar. Er is echter een toenemende 
vraag naar het snel kunnen ontwikkelen 
van meer producten en diensten en 
deze snel in de markt uit te zetten, maar 
veel organisaties zijn daar nog niet op 
ingericht. ‘Time to market’ is de drijver.”

Welke voordelen hebben cloud-
oplossingen?
“Je kunt agiler werken, sneller, schaalbaar 
en flexibeler. De cloudleverancier beheert 
en onderhoudt de software en systemen. 
Dit vermindert de complexiteit van IT-
beheer en vereist bij de klantorganisatie 
geen kennis van de systemen. 
Daarnaast is het vaak kostenbesparend. 

Ondernemingen hoeven niet zelf te 
investeren in ICT-infrastructuur, maar 
nemen alleen af wat zij nodig hebben. De 
kosten zijn voorspelbaar: de klant betaalt 
een vast bedrag per maand op basis van 
het aantal gebruikers. Door de snelle 
ontwikkelingen is het vaak moeilijk voor 
een organisatie om de eigen ICT-afdeling 
mee te laten groeien met de veranderende 
vraag. Door cloud-oplossingen kun je 
meer mogelijkheden realiseren tegen 
lagere kosten.”

Wat is de toegevoegde waarde van 
cloudproviders? 
“Er bestaat een verschil tussen de 
publieke cloud en de private cloud. Bij 
de publieke cloud zoals aangeboden door 
organisaties als Google of Microsoft staat 
alles volledig op gedeelde infrastructuur. 
Bij een private cloud heeft een bedrijf 
een ‘eigen’ cloud met eigen beveiliging, 
controle en dienstverlening. Ook kan de 
publieke cloud grote en complexe ‘legacy’-
systemen vaak niet ondersteunen. 
Daarom kiezen klanten voor een 
private cloudprovider. Cloudproviders 
zoals Open Line leveren clouddiensten 
veilig en flexibel, zodat bedrijven snel 
nieuwe producten kunnen ontwikkelen. 
Belangrijk aan een cloudprovider is ook 
de service die wordt geboden. De publieke 
cloud heeft geen vakkundige servicedesk. 
Onze helpdesk met vakkundig geschoolde 
medewerkers helpt klanten met een 
breed scala ICT-problemen. Wij vinden 
het uitermate belangrijk dat klanten op 

ons moeten kunnen rekenen bij het veilig 
uitbesteden van voor hen belangrijke 
zaken.”
 
Hoe ziet de toekomst eruit? 
“Hardware wordt software. Op dit 
moment is het opslagmedium en het 
netwerk dat zorgt voor datastromen nog 
van fysieke aard. Die hardware wordt 
straks software. Een andere ontwikkeling 
is de hybride cloud: bedrijven nemen 
diensten zowel bij de private- als de 
publieke cloud af. Open Line is een hybride 
cloudprovider: een klant kan bij ons dus 
zowel ICT-diensten vanuit de eigen cloud 
als vanuit de publieke cloud afnemen. 
De totale dienstverlening wordt echter 
door ons geleverd. We willen bedrijven in 
beweging krijgen en in laten zien dat ICT 
geen sluitpost meer is, maar een enabler 
om de onderneming nog beter te maken.”

INTERVIEW met Jef Raemaekers

Cloud-oplossingen voor ICT-diensten

Open Line BV
Amerikalaan 90
6199AE Maastricht Airport

088-500 6700
www.openline.nl
info@openline.nl

Meer informatie

Jef Raemaekers
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De nieuwe EU privacyverordening is 
een feit. Het Europees Parlement 

gaf in april van dit jaar hiervoor het 
groene licht. In 2018 treedt de wet in 
werking. Bent u eigenlijk al klaar voor 
deze belangrijke verandering? Heel 
wat bedrijven en organisaties zijn nog 
niet zover. Edwin van Vliet van Suprida 
benadrukt dat ook IT-systemen bij de 
privacyregels aan moeten sluiten.

Wat is de stand van zaken? 
“De kapstok van de nieuwe privacy-
wetgeving is dat de klant eigenaar is van 
haar persoonsgegevens. Met goedkeuring 
mogen organisaties die gegevens 
gebruiken, maar ze moeten er wel als 
een zorgzame vader mee omgaan. U als 
bedrijf bent verantwoordelijk voor de 
persoonsgegevens in de hele keten, ook 
van de organisaties die voor u werken. 

Van belang is dat er geen misbruik wordt 
gemaakt en dat veiligheid geregeld is. U 
moet straks bijvoorbeeld een concreet 
en aantoonbaar overzicht bijhouden van 
de verwerkingen van persoonsgegevens 
binnen de organisatie. Ander feit: 

bedrijven moeten transparant aantonen 
wat u en de keten met persoonsgegevens 
doen. U moet bewijzen wie, welke 
informatie, waar en hoe heeft gebruikt 
middels een privacyboekhouding. Met 
andere woorden: privacy krijgt dezelfde 
prioriteit als security. Privacy By Design 
is daarom een must.”

Wat is Privacy By Design?
“Organisaties dienen privacyverhogende 
maatregelen te nemen en data-
minimalisatie toe te passen. Privacy By 
Design geeft de organisatie de nodige 
steun in de rug, een leidraad om het 
privacyproces in goede banen te leiden. 
Denk daarbij aan het bijhouden van de 
verwerkingen of bevordering van de 
gebruiksvriendelijkheid, bijvoorbeeld als 
u toestemming vraagt voor het gebruik 
van data.”

Wat is de toegevoegde waarde van 
Privacy By Design? 
“Privacy By Design bestaat uit zeven 
basisprincipes. Deze zorgen voor de 
juiste balans tussen aandacht voor de 
klant enerzijds en het evenwicht tussen 
klant- en organisatiebelangen anderzijds. 
Voorkomen is daarom beter dan genezen. 
Stel de organisatie heeft een datalek, wat 
doe je dan? Je lost het op en zorgt er direct 
voor dat dit niet meer voorkomt. Hiervoor 
stelt u privacy-ontwerpregels op. Privacy 
By Design ondersteunt de totstandkoming 
van deze privacy-ontwerpregels, die per 
organisatie verschillen. Het is maatwerk. 

Om Privacy By Design in te richten is een 
andere manier van werken en denken 
bittere noodzaak. Verandering van de 
mindset is een must.”

Hoe pak je dit aan? 
“Met onze Workshop Privacy By 

Design bijvoorbeeld. In een vier uur 
durende interactieve sessie gaan 
we met praktijkcases aan de slag. 
De workshop is vooral bedoeld voor 
medewerkers en specialisten die in 
de dagelijkse praktijk met privacy te 
maken hebben, zoals: functionarissen 
gegevensbescherming, architecten, 
ontwikkelaars, analisten, beheerders, 
producteigenaren en projectmanagers. 
Na afloop zijn de aandachtspunten 
duidelijk en kunt u starten met de 
inrichting. De overgangsperiode naar 
de inwerkingtreding van de nieuwe 
wetgeving is maar twee jaar. Daarom 
adviseren wij bedrijven om dit tijdig op te 
pakken. Onze functionarissen gegevens-
bescherming beschikken over diepgaande 
kennis van wet- en regelgeving om elke 
oplossing succesvol in te richten.”

INTERVIEW met Edwin van Vliet

Van basisprincipes naar design rules

Suprida - expert op het gebied van privacy
Gruttoweide 136, Wageningen
T: 088 SUPRIDA (088-7877432)
I: www.suprida.nl

Meer informatie over de workshops is te 
vinden op de website.

Meer informatie
Edwin van Vliet

“Privacy By Design geeft de 
organisatie de nodige steun 
in de rug, een leidraad om 

het proces in goede banen te 
leiden”

gelekt is, hoe dat heeft kunnen gebeuren en of de 
betrokkenen zijn ingelicht, vertelt Tomesen. Want als 
bij het lekken van gegevens de kans bestaat dat dit 

personen schade zal berokkenen – een lek kan 
leiden tot misbruik van gegevens of zelfs 

identiteitsfraude – is ook het melden 
aan de gedupeerden verplicht.

Er zijn vervolgens twee 
soorten sancties mogelijk. 

Allereerst kan een boete 
opgelegd worden 

wegens het niet op 
tijd melden van een 

lek. Het is daarbij 
ook belangrijk dat 
de organisatie 
adequaat de 
gedupeerden 
heeft ingelicht. 
Als uit het 

onderzoek blijkt 
dat een organisatie 

te maken heeft 
met verwijtbare 

onderliggende 
beveiligingsprobleem, 

kan de AP onderzoek 
doen en extra sancties 

opleggen. Op dit moment zijn 
er nog geen boetes uitgedeeld, 

licht Tomesen toe. “We worden wel 
steeds strenger in de handhaving. Ik heb 

de indruk dat bedrijven in toenemende mate 
in de gaten hebben wat de impact van een datalek 
kan zijn en dat zij hun verantwoordelijkheid nemen.”

Dat er nog geen boetes zijn opgelegd, laat wel zien 
hoe lastig het is om te beoordelen of de schuld van 
een lek bij een organisatie zelf ligt, stelt Daniels. 
“Wanneer is een bedrijf nou nalatig geweest? Dat 
blijft een lastige kwestie.” Ook de hoogte van de boete 
is ingewikkeld te bepalen. Bij holdings of afdelingen 
die bijvoorbeeld met een eigen server werken, is 
het de vraag of de gehele organisatie zou moeten 
opdraaien voor een eventuele boete. Ook bij misbruik 
van binnenuit kan ter discussie staan in hoeverre de 
organisatie als geheel verantwoordelijk gesteld kan 
worden.

Vanaf het voorjaar van 2018 gaat een nieuwe 
Europese verordening over privacy van kracht, 
de General Data Protection Regulation, die zal 
gelden voor alle landen van de EU. Een Verordening 
betekent één wet in de hele Europese Unie, in plaats 
van 28 verschillende nationale wetten. Elk land 
moet verplicht een onafhankelijke toezichthouder 
hebben, maar alle autoriteiten tezamen zijn 
straks verantwoordelijk voor het naleven van 
de verordening. In de verordening is voor heel 
Europa een meldplicht datalekken opgenomen. De 
nieuwe Europese privacywetgeving verstevigt de 
positie van burgers, verzwaart de verplichtingen 
van organisaties en geeft de Europese 
privacytoezichthouders meer bevoegdheden om 
naleving van de wet te stimuleren en waar nodig te 
handhaven. Hiermee toont heel Europa aan dat de 
beveiliging van persoonsgegevens voor organisaties 
van belang is. “Volkomen terecht”, volgens 
Tomesen; “de beveiliging van persoonsgegevens 
moet overal zo hoog mogelijk op de agenda komen 
te staan.” 

Voorkomen is beter dan genezen
Hoe belangrijker de rol van data binnen een 
organisatie is, hoe groter ook de risico’s. De AP 
onderzoekt bij een melding eerst wat bedrijven 
hadden kunnen doen om een lek te voorkomen. 
Volgens Tomesen kan er in de preventie veel 
verbeterd worden. Organisaties moeten datalekken 
onderkennen en er goed op bedacht zijn. Zo zouden 
organisaties hun eigen beveiliging onder de loep 
moeten nemen en met goed incidentenbeheer en 
duidelijke protocollen voorbereid moeten zijn op een 
‘datacrisis’. Er moet gedacht zijn aan voldoende back-
ups, het informeren van gedupeerden en hoe intern 
onderzoek ingezet moet worden naar de oorzaak.

Al bij het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe 
systemen moet goed nagedacht worden over de 
beveiligingseisen, stelt Daniels. Dit wordt ook wel 
design for safety genoemd. Er zijn tal van andere 
zaken die organisaties kunnen overwegen om 
data beter te beveiligen. Eén manier is gegevens zo 
beveiligen dat zij wel te lezen zijn maar niet kunnen 
worden opgeslagen of bewerkt, zoals bij een e-book. 
Organisaties kunnen er ook voor kiezen om data 
te anonimiseren wanneer vooral de kwantiteit van 
de gegevens belangrijk is. Als bijvoorbeeld wordt 
bijgehouden hoeveel wordt verkocht, hoeven niet alle 
persoonsgegevens van de kopers bewaard te worden. 
Ook kunnen niveaus aangebracht worden in de 
toegang tot data; niet elke medewerker hoeft immers 
in alle data inzage te hebben. Dit soort differentiaties 
kunnen zelfs op queryniveau worden ingesteld. 

Naast alle technische beveiligingsmogelijkheden 

moeten organisaties zich realiseren dat menselijk 
handelen veelal ten grondslag ligt aan datalekken. 
Daarom is het zaak om te bepalen welke medewerkers 
welke rechten hebben, en of dat alleen lees- of ook 
bewerkrechten zijn. Je kunt ook instellen dat data 
alleen toegankelijk is door meerdere mensen samen. 
Vergelijk het met de bankkluis die alleen geopend kan 
worden door vier medewerkers tegelijk, allemaal met 
een eigen sleutel. Integriteit binnen de organisatie is 
volgens Daniels essentieel. “Als iemand van binnenuit 
kwaad wil, is het bijzonder lastig je daartegen te 
wapenen.”

Beveiliging en de cloud
Veel bedrijven worstelen met de vraag of data beter 
binnenshuis of buitenshuis opgeslagen kan worden. 
Een cloudprovider biedt dataopslag aan via een 
publiek of privaat netwerk of een combinatie daarvan. 
In de cloud kunnen ook zogenaamde communities 
gevormd worden, waarin gegevens gezamenlijk 
worden opgeslagen, bijvoorbeeld binnen een 
branche. Cloudproviders nemen allerlei maatregelen 
om de gegevens te beveiligen, vertelt Daniels. Dat 
doen ze door PET-technologie (privacy enhanced 
technologies), een verzamelnaam voor verschillende 
technieken in informatiesystemen om gegevens 
te beschermen, zoals encryptie en ‘virtuele fysieke 

isolatie’, waardoor een netwerk praktisch net zo 
moeilijk te hacken is als een LAN (local area network).

Organisaties kunnen met cloudproviders 
meestal een servicelevel agreement 
afspreken. Daniels: “Ik denk 
dat data in de cloud via 
een professionele 
cloudprovider vaak 
veiliger is dan 
binnenshuis bij een 
organisatie wiens 
core business 
dit niet is. Voor 
cloudproviders 
is de 
beveiliging 
van data dat 
wel.” Er zijn 
bovendien 
cloud-
auditors; 
controleurs 
van 
cloudproviders 
die checken 
of aan alle 
beveiligingseisen 
wordt voldaan.

Melden, onderzoeken, 
straffen 
Na een melding kan de AP 
onderzoeken hoe een lek heeft kunnen 
plaatsvinden. In bepaalde gevallen wordt in 
contact met de organisatie achterhaald wat er precies 



Nu het leven zich steeds meer online afspeelt, 
worden steeds meer bedrijfskritische gegevens 
gedigitaliseerd. Hierdoor verplaatsen de dieven 

van deze gegevens zich ook naar de onlinewereld. 
Omdat deze dieven, en de daaropvolgende schade, niet 
(altijd) direct zichtbaar zijn, heeft de bewustwording 
rondom, en de bereidheid tot investering in, 
cybersecurity nog niet iedereen bereikt. 

Miljardengevaar
Onderzoek van Deloitte wijst uit dat de kosten van 
cybercriminaliteit voor Nederlandse organisaties 10 
miljard euro per jaar zijn. Toch wordt er door bedrijven 
nog te weinig geld geïnvesteerd in hun cybersecurity. 
Liesbeth Holterman, adviseur beleid en public affairs bij 
Nederland ICT, geeft aan dat dit komt door de kosten- en 
risicoafweging die bedrijven maken. “Wat kost het en 
wat levert het me op? Omdat er in Nederland nog geen 
echte grote aanvallen zijn geweest, denkt men al snel 
‘dat overkomt mij niet’, en dan gaan ze er ook geen geld 
aan uitgeven.”

Het niet direct zien van de schade speelt hierin 
ook een rol. Bedrijven hebben veelal te maken met 
cybercriminelen die ongemerkt binnenkomen door 
menselijk handelen, vertelt Holterman. Als mensen 
op hun werk in een privémail op een linkje drukken 
of een attachment openen, kunnen zij ongewenst de 
deur openzetten voor potentieel gevaar. Hetzelfde kan 
gebeuren via social media. Als een CFO een filmpje 
aanklikt op de onlinepagina van zijn ‘kleindochter’, kan 
hij daarmee bijvoorbeeld ook onbewust hackers toegang 
tot de bedrijfsfinanciën geven.

Melding doen
De persoon die gehackt is moet direct een melding doen 
bij het bedrijf. Dit gebeurt echter vaak niet, vertelt Michiel 
van Blommestein, hoofdredacteur van Datacenter & 

Clouddossier en redacteur bij Channelconnect. Dit kan 
komen doordat men zich ervoor schaamt, ‘dat mij dat 
overkomen is’, of omdat de persoon het überhaupt niet 
merkt. “Zo kwam een hack bij zorgverzekeraar Anthem 
eind 2014 per toeval aan het licht, terwijl de aanvallers 
toen al enkele maanden toegang hadden tot de database.”

Dit maakt het voor het bedrijf moeilijk om aangifte 
te doen, wat volgens Holterman het eerste is dat een 
bedrijf altijd moet doen. De volgende stap is de rotzooi 
opruimen, kijken hoe de aanval mogelijk was en 
hoe dit voorkomen kan worden. Hierbij kan gedacht 
worden aan het opstellen van nieuwe protocollen, voor 

bijvoorbeeld het gebruik van privémail op het werk en 
het tijdig veranderen van wachtwoorden.

Investeren en awareness
Dit zijn echter achterafoplossingen. Een goede 
bescherming begint bij de inrichting van het IT-
systeem. Holterman: “Zie het als een auto. Als je 
vanaf begin af aan weet welke bekleding je wilt, is het 
goedkoper als je dat van tevoren regelt, in plaats van de 
bekleding te veranderen als de auto al af is.” Elk bedrijf 
zou minimaal 10 procent van het IT-budget moeten 
uitgeven aan veiligheid, waarbij bepaalde organisaties, 
zoals banken en ziekenhuizen, dit moeten vergroten 
vanwege de extragevoelige data.

Daarnaast is het vergroten van bewustwording erg 
belangrijk, omdat iedereen dus ongemerkt gehackt 
kan worden. Hierbij draait het niet alleen om het laten 
inzien van risico’s, maar ook om het uitleggen waarom 
bepaalde regels van kracht zijn. Van Blommestein geeft 
aan dat als processen als hinderlijk worden ervaren, 
werknemers deze sneller zullen omzeilen. Tevens moet 
melding maken van hacken worden aangemoedigd, 
zodat de betrokkenheid van werknemers bij 
cybersecurity wordt vergroot. “Deze investeringen 
zijn belangrijk, want uiteindelijk zijn bedrijven zelf 
verantwoordelijk voor hun cyberveiligheid”, sluit 
Holterman af.

Iedereen is verantwoordelijk voor cybersecurity Van onze redactie
Auteur: Marianne Rijke
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Steeds meer bedrijven worden vroeg of 
laat geconfronteerd met een aanval 

via het internet. Het wordt daarom 
steeds belangrijker om de veiligheid van 
je systemen goed door te lichten, vertelt 
Jan Martijn Broekhof, directeur van 
Guardian360. “Zo kan er per ongeluk nog 
een netwerkpoort openstaan, die was 
opengezet voor een update, waardoor 
kwaadwillenden je netwerk binnen 
kunnen dringen.”

Ondanks dat hacks vaak in het nieuws 
zijn, lijkt er toch onwetendheid te zijn 
bij ondernemers over de cyberrisico’s, 
hoe komt dat?
“Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste 

gaat er in Nederland nog te weinig mis. 
Hacks die het nieuws halen betreffen 
vaak grote bedrijven in bijvoorbeeld 
Amerika. In Nederland zijn nog weinig 
incidenten geconstateerd. Ten tweede 
zijn het meestal de medewerkers die de 
inbraken faciliteren, omdat ze onbewust 
onbekwaam zijn. Mensen zijn van 
nature goed van vertrouwen en zullen 
makkelijk een wachtwoord geven aan 
een medewerker van een ‘helpdesk’. 
Hier heeft de boardroom geen zicht op, 
waardoor zij dat risico niet zien.”

Hoe kunnen ondernemers zich be-
schermen tegen risico’s?
“Het begint dus bij het opleiden van je 

mensen. Want als slimme mensen domme 
dingen doen gaat het mis. Denk hierbij 
aan een gevonden usb-stick die ‘zomaar’ 
in een laptop wordt gestoken. Het is voor 
bedrijven ook belangrijk om goed na te 
gaan waar ze data opslaan en wie daar 
toegang toe heeft. Daarnaast moeten 
zij kijken welke security-oplossing bij 
hun bedrijf past; veel bedrijven kiezen 
een one size fits all-oplossing zonder 
goed te bedenken wat nodig is om hun 
‘kroonjuwelen’ te beschermen.”

Lopen bedrijven die goed zijn voorbereid 
geen gevaar?
“Nee, helaas niet, ook bedrijven die zich 
ingespannen hebben om incidenten te 
voorkomen, kunnen aangevallen worden. 
Hoe interessanter je bedrijf voor hackers, 
des te meer middelen zij inzetten om 
binnen te komen. Men moet zich realiseren 
dat informatiebeveiliging een continu 
proces is, waarbij men doorlopend moet 
controleren of er configuratiefouten of 
nieuwe kwetsbaarheden zijn in bestaande 
systemen. Enkel een security-oplossing 
aanschaffen is niet voldoende. Daarnaast 
kan een bedrijf ook kwetsbaar zijn doordat 
een update te laat wordt doorgevoerd of 
door een firewall die tijdelijk is uitgezet 
voor onderhoudswerkzaamheden.”

En hoe bescherm je je hiertegen?
“Om je als bedrijf ook tegen dit soort 
gevaren te beschermen, kun je een 
onafhankelijke derde partij, zoals 
Guardian360, inhuren om te controleren 

hoe goed je netwerk beveiligd is. Ons 
platform scant netwerken van bedrijven 
doorlopend op kwetsbaarheden met behulp 
van speciale sensoren, waarbij we alarm 
slaan bij een (mogelijk) gevaar. Vergelijk je 
netwerk met een flatgebouw. Wij lopen de 
hele dag over de galerijen om te kijken of er 
deuren openstaan. Bij een open deur kijken 
we of daar iets buitgemaakt kan worden. 
Als dat zo is, slaan we alarm. Na een uur 
wordt er nog een keer gekeken om te kijken 
of de deur dicht is. Zo niet, blijven we alarm 
slaan. Op deze manier kunnen bedrijven 
ook actie ondernemen tegen gevaren die zij 
zelf niet zagen.”

Beveiliging bereik je alleen door 
samenwerking.
“Dat klopt. Bedrijven hebben op het 
gebied van IT te maken met veel 
verschillende schakels, zoals beheerders, 
softwareleveranciers en gebruikers. Al 
deze partijen kunnen een gevaar vormen, 
want ook binnen informatiebeveiliging 
ben je zo sterk als je zwakste schakel. 
Wij zoeken daarom samenwerking met 
partijen zoals managed services providers 
om de gehele ketting sterker te maken en 
daarmee de beveiliging van onze klanten 
te kunnen optimaliseren.”

INTERVIEW met Jan Martijn Broekhof

Het belang van het continu checken van IT-security
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21 miljard ‘dingen’ zullen er volgens 
marktonderzoeksbureau Gartner in 2020 
verbonden zijn met het Internet of Things 

(IoT), het internet der dingen. Dit jaar is dat aantal 
waarschijnlijk al 6,4 miljard. Het zijn flinke cijfers voor 
een term die bij het grote publiek eigenlijk nog maar 
een paar jaar bekend is en die pas sinds 2011 in Gartners 
Hype Cycle voor de verwachtingen van opkomende 
technologieën te vinden is.

Het IoT is eigenlijk een ecosysteem van apparaten 
in alle soorten en maten die al dan niet draadloos 
met het internet verbonden zijn en daardoor data 
kunnen ontvangen en versturen. Denk aan trackers in 
zeecontainers, zelfrijdende auto’s, slimme thermostaten 
en sensoren die de luchtvochtigheid of bijvoorbeeld 
slijtage in machines meten. Dagelijks komen er nieuwe 
toepassingen bij die verbonden kunnen worden met het 
internet.
 
Wijdverbreid
Anno 2016 zijn de verwachtingen van het IoT 
huizenhoog, zoals wordt bevestigd in Gartners Hype 
Cycle van 2016. De voorspeller verwacht dat IoT in vijf 
tot tien jaar het ‘Plateau of Producitvity’ bereikt, wat wil 
zeggen dat de technologie tegen die tijd door een breed 
publiek wordt gebruikt. 

Inald Lagendijk, hoogleraar Informatie- en 
Communicatietheorie aan de TU Delft, die ook betrokken 
is bij Dutch Digital Delta, onderdeel van het Nederlandse 
topsectorenbeleid, denkt dat Nederland wat dit scenario 
betreft aardig op schema ligt. Zijn verklaring hiervoor: 
“Onze mobiele netwerken zijn goed, we zijn goed in het 
verwerken van de data die uit al die apparaten afkomstig 
is en we hebben hier veel bedrijven die zich bezighouden 
met sensorontwikkeling en andere technologieën die 
belangrijk zijn voor Internet of Things.”

Geen batterij
Draadloze technologie verbruikt veel energie. “Kijk 
maar naar je mobiele telefoon”, zegt Lagendijk. “Die 
is vaak binnen een dag leeg. Dat is niet handig voor 
apparaten die in dijken, of in onderdelen van auto’s 
verwerkt zitten. Je moet dus een technologie hebben die 
veel langer mee kan gaan dan een normale batterij.” 

Door gebruik te maken van het nog relatief nieuwe 
LoRaWAN-netwerk verbruiken apparaten al veel minder 
energie: een sensor kan zonder al te veel energie te 
gebruiken verbinding maken met dit netwerk, waarover 
alleen maar kleine datapakketjes kunnen worden 
verstuurd. Daarnaast worden ook sensoren steeds 
energiezuiniger. De meeste zijn al zo ontwikkeld dat 
ze zoveel mogelijk slapen en af en toe wakker zijn om 
een paar bits aan data te versturen. Daardoor kunnen 
batterijen soms wel jaren meegaan. Er worden zelfs ook 
al sensoren ontwikkeld zonder batterij, die je dus nooit 
hoeft op te laden, vertelt Lagendijk. Deze pikken energie 
op uit de elektromagnetische velden die door de lucht 
gaan.

Gevoelige informatie
Maar hoe zit het dan met de veiligheid van al die data? 
De meeste sensoren zijn in principe sterk genoeg 
om data op een goede manier te versleutelen, zegt 
Lagendijk. Volgens de hoogleraar is dan ook niet  per se 

het transporteren van de data risicovol, maar wordt het 
spannend als het in grote hoeveelheden op een server 
staat.

Verantwoord omgaan met data speelt in de IoT-
ontwikkelingen al een belangrijke rol, helemaal als je 
kijkt naar de VS, waar vooral gekeken wordt naar wat 
kan, zo schetst hij. “Wie kan er allemaal bij die data? Je 
verzekeraar? De overheid? Er moet een goede balans 
zijn tussen wat kan en wat mag. Dat thema zal de 
komende jaren dan ook een belangrijke rol spelen in alle 
ontwikkelingen.” 

Verwachtingen Internet of Things zijn huizenhoog Van onze redactie
Auteur: Mirjam Streefkerk
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Of het nu gaat om het meten van 
zonnekracht, hoe vol een prullenbak 

zit of waar een neushoorn zich bevindt: 
Internet of Things (IoT) kent vele 
toepassingen. Bart Hiddink, directeur van 
Ideetron BV, legt uit wat ervoor nodig is 
om slim van alle mogelijke toepassingen 
gebruik te kunnen maken. “Je kunt op je 
hobbyzolder je eigen LoraWAN-netwerk 
beginnen.”

Waarom zijn sensoren zo belangrijk 
voor Internet of Things? 
“De sensor is het ding dat de feitelijke 
meting uitvoert. Een sensor kan 
bijvoorbeeld data verzamelen over de 
temperatuur, de luchtvochtigheid, de 
aanwezigheid van gassen, de locatie van 
het ‘ding’ waar de sensor is opgeplakt 
en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Voor bedrijven zijn vele toepassingen 
denkbaar. Elke sensor heeft een node, 
dat is een stukje radiotechnologie dat kan 
communiceren met het netwerk en dus 
de data daadwerkelijk kan doorgeven. 
In sommige toepassingen kan alleen 
een node die eens in de zoveel tijd een 
signaal afgeeft al genoeg zijn, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het volgen van de 
beweging van dieren.” 

Wat is er verder nodig om optimaal 
gebruik te maken van de mogelijkheden 
van IoT?
“Uiteraard is er een verbinding met het 
internet nodig, en een backend waarin 
verschillende lagen software en servers 

de informatie uiteindelijk op zo’n manier 
weergeven dat de eindgebruiker er 
informatie uit kan halen. Voor het netwerk 
wordt er nu nog relatief veel gebruik 
gemaakt van GPRS of 4G, ons reguliere 
mobiele netwerk dat landelijk dekkend is. 
Het nadeel hiervan is echter dat het vrij 
duur is en dat het energie slurpt, er zijn 
daardoor behoorlijke grote accu’s nodig. 
Sigfox en LoraWan zijn ongeveer 30 keer 
zo energiezuinig. Dat betekent ook dat je 
veel minder data per keer kunt versturen, 
maar de meeste sensoren gebruiken ook 
niet meer dan een paar byte.” 

Hoe maak je gebruik van Sigfox en 
LoraWAN?
“Sigfox is inmiddels ook landelijk 
dekkend, maar het nadeel hiervan is 
dat het ook vrij duur is en dat je gebruik 
moet maken van specifieke chips. De 
drempel om hiermee te starten is dus vrij 
groot. KPN biedt nu LoraWAN aan, maar 
ook dat is nog vrij prijzig. Een andere 
mogelijkheid is om je eigen LoraWAN-
netwerk te beginnen. Het enige dat je 
hiervoor nodig hebt is een gateway, 
die heb je al vanaf een paar honderd 
euro. Deze gateway bestaat uit een RF 

concentrator - een centrale ontvanger 
van de informatie van al je nodes - en een 
processormodule voor de communicatie 
met het internet.” 

Is zo’n eigen netwerk wel veilig?  
“Honderd procent veiligheid bestaat 
niet, maar alle data die via LoraWAN 
wordt verstuurd is dubbel ingepakt, 
via zowel een netwerksleutel als een 
applicatiesleutel. Computers van nu 
zouden honderden jaren bezig zijn met 
het kraken van deze codes. Eventueel kun 
je de data nog versleutelen.”

Hoe kunnen jullie bedrijven helpen? 
“Wij adviseren organisaties over de 
implementatie van IoT-toepassingen en 
leveren alle producten die nodig zijn voor 
het starten van een LoraWAN-netwerk. 
Zo zijn we nu bezig met een Rhinotracker 
in Tanzania, maar bouwden we ook al 
sensoren voor prullenbakken, zodat die 
niet meer preventief geleegd hoeven te 
worden, maar pas op het moment dat 
ze vol zijn. Onze expertise is specifieke 
draadloze communicatie, wat wil zeggen 
dat wij alles op maat ontwikkelen.” 
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Data & Analytics
Om inzicht te geven in de mogelijkheden, verdelen wij 
Data & Analytics in 4 gebieden:
1. Data & Analytics Hype: de verhalenvertellers, TED-
talks, seminars met de nieuwste snufjes. Er wordt vooral 
gepraat, maar weinig opgeleverd.

2. Data & Analytics Capabilities: zaken die technisch 
mogelijk zijn, maar onvoldoende toegevoegde waarde 
hebben. Er is geen positieve business case.

3. Useful Data & Analytics: vraagstukken die wel een 
positieve business case hebben. Een aanmerkelijke stijging 
van de omzet in combinatie met kostenbesparingen van 
meer dan 20 procent is geen uitzondering.

4. Strategic Data & Analytics: vraagstukken die van 
cruciaal belang zijn voor de bedrijfsvoering en die zonder 
Data & Analytics niet mogelijk zouden zijn. De snelheid, 
diepgang en complexiteit van de analyse is alleen mogelijk 
met slimme algoritmes.

Een groeiend aantal adviseurs houdt zich bezig met Data 
& Analytics, maar dan met name met de eerste twee 
gebieden omdat deze wellicht sneller geld opleveren. Wij 
werken alleen aan Useful Data & Analytics en Strategic 
Data & Analytics omdat deze zorgen voor omzetverhoging 
en geldbesparing.

Useful Data & Analytics
Useful Data & Analytics-projecten hebben een positieve 
business case en een terugverdientijd die bij voorkeur 
kleiner is dan zes maanden. Dit is bijvoorbeeld haalbaar 
door het ontwikkelen van een nieuw algoritme of door 
een bestaand proces te vereenvoudigen. Een algoritme 
kan worden gezien als een slimme manier om processen 
die nu nog via mensen lopen door de computer te laten 
overnemen. Zoals het selecteren van contacten uit een 
database die de meeste kans hebben op een verkoop. Of het 
bepalen van de optimale bezetting van een callcenter.

Een ander voorbeeld van Useful Data & Analytics is de 
optimalisatie van bestaande tools. Het komt regelmatig 
voor dat belangrijke beslissingen worden genomen aan 
de hand van spreadsheets of zelfgemaakte databases. Met 
de optimalisatie van bestaande tools kan veel tijd en geld 
worden bespaard.

Strategic Data & Analytics
Strategic Data & Analytics grijpt dieper in op 
bedrijfsprocessen. Het vereist een vertrouwensrelatie 
tussen de bedenkers van de oplossing en de leiding van 
de organisatie. Dat vertrouwen kan het beste worden 
opgebouwd door het vraagstuk op een gefaseerde manier 
te benaderen. 

De eerste stap draait om het bepalen van de haalbaarheid 
van een verandering door het ontwikkelen van een 
werkend prototype (kan het?). De tweede stap betreft het 
testen van de uitkomsten op kleine schaal (werkt het?). 
In de derde stap staat de uitrol centraal. Dan spelen ook 
andere zaken een belangrijke rol zoals de interne en 
externe communicatie, training van de medewerkers, 
en een solide technische oplossing die past binnen de 
architectuur van de organisatie.

Kennismaken?
Wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden 
van Data & Analytics voor uw organisatie? Neem dan 
gerust contact met ons op.

Data & Analytics: snel naar een concreet resultaat

Data & Analytics biedt bedrijven veel mogelijkheden, maar om echt toegevoegde waarde te kunnen 

leveren, is diepgaande kennis van data, organisaties en algoritmes vereist. Decisive Facts helpt 

organisaties om met Data & Analytics vernieuwende inzichten en een duurzaam strategisch voordeel 

te verkrijgen.


