
Inzicht verwerven in grote aantallen data: IT tools en data scientists inhuren  moeilijkheden bij het 

behalen van resultaten, omdat ze big data en analytische projecten behandelen als alle andere IT 

projecten. 

Nieuwe systemen bouwen: executives nog steeds ontevreden, ook al gebeurt alles volgens plan → 

Reden: niemand doet iets met de informatie dat deze nieuwe systemen genereren. 

Research: nieuwe aanpak big data en analytische projecten om gegenereerde informatie ook echt te 

gebruiken → meer focussen op het exploreren van informatie & informatie zien als iets waarmee 

mensen waarde kunnen creëren  

1. Plaats 

Logica achter veel investeringen in IT tools: managers sneller high-quality informatie geven, wat zal 

leiden tot betere beslissingen en opgeloste problemen  klopt niet: negeert het feit dat managers  

- bepaalde informatie verwerpen ongeacht de kwaliteit  

- rekening houden met bepaalde vooroordelen 

- niet in staat zijn om informatie op een effectieve manier te gebruiken 

Realiteit: mensen werken niet graag met data → mensen centraal plaatsen: uitdaging aangaan om te 

zien hoe ze informatie wel of niet gebruiken bij het maken van beslissingen en het nemen van 

conclusies → meer baseren op formele analyses en minder intuïtief.  

ChemCo: data = drijfkracht + creatie bruikbare informatie moet een deel van de dagelijkse activiteiten 

worden (business as usual) 

Data analisten doorheen de onderneming verzamelen om een informatie team te vormen → 

werknemers schaduwen om beslissingen en welke informatie nodig was te begrijpen → workshops om 

werknemers dan bij te sturen → prototypes (veel grafische elementen inhoudelijke) van verschillende 

informatierapporten + ze uitproberen → duidelijke beeld van hoe werknemers informatie gebruikten? 

Indien ja, CRM-systeem implementeren → beter beeld van welke informatie verzameld werd en hoe 

deze info werd gebruikt + CRM-systeem = betere prestaties 

2. Benadruk informatiegebruik als manier om waarde te creëren uit IT 

Informatie wordt op een verschillende manier en in fases gebruikt, afhankelijk van de context en 

persoon. De conventionele IT-ontwikkelingsaanpak, waarbij data belangrijk en controleerbaar is, 

houdt daar geen rekening mee. Deze aanpak werkt goed voor gestructureerde activiteiten, waarbij de 

taken exact omschreven kunnen worden (bestellingen verwerken). Informatie stroomt van het 

menselijk domein naar technologische domeinen. 

Probleem: Veel organisaties gebruiken deze aanpak om informatie uit de technologische domeinen en 

in menselijke domeinen te bewegen  werkt niet!  

Analytische projecten toch doen slagen door de manier waarop informatie gebruikt wordt te 

verbeteren, vragen te beantwoorden en beslissingen te maken → manieren om dit te doen: 

- 2de orde vragen stellen: vragen stellen over vragen om de manier van werken te verbeteren 

- Het ontdekken van welke data je wel en niet bezit: vermijdt informatie die heel toegankelijk is 

= meestal niet up-to-date. De kans is groot dat grote hoeveelheden informatie, verdeeld onder 

de verschillende departementen, niet eens worden gebruikt.  



- Geef IT-projectteams vrijheid om problemen opnieuw te omkaderen: zoeken naar correlaties! 

IT-projecten moedigen niet aan om nieuwe oplossingen voor oude problemen te zoeken → 

weinig creativiteit hierin → oplossing: brainstormen, online forums… 

 

3. IT-projectteams met cognitieve- en gedragswetenschappers 

Meeste IT-professionals: ingenieurs, computerwetenschappers of mathematici  focussen zich meer 

op technologie en minder op informatie → Stel doel = ontdekking nieuwe kennis, dan vormen deze 

professionals een probleem 

Oplossing:  

- Werknemers met een bredere economische kennis aan de teams toevoegen 

- Complexere economische problemen introduceren  

- Meer datawetenschappers inhuren 

→ = nog niet genoeg, daarom ook cognitie- en gedragswetenschappers aan de teams toevoegen → 

deze wetenschappers begrijpen hoe mensen omgaan met problemen, hoe ze informatie gebruiken en 

hoe ze data analyseren om tot oplossingen, ideeën en meer kennis te komen. 

Voorbeeld HMRC 

Organisaties willen dat hun werknemers meer datageoriënteerd denken en zo beslissingen nemen → 

MAAR= training nodig om te weten hoe ze bv. hypothese moeten opstellen, informatie moeten 

interpreteren enz.  

4. Focus op leren 

Opsporen van problemen of potentiele kansen = vaak eerst een buikgevoel → theorieën ontwikkelen 

over het bestaan ven een bepaalde uitkomst of effect → hypothese opstellen → relevante data 

identificeren → experimenten uitvoeren  deze fases kunnen verschillende keren opnieuw gedaan 

worden  

Duur: Aantal uren tot een aantal maanden, afhankelijk van: 

- De complexiteit van het probleem 

- De beschikbaarheid en kwaliteit van externe en interne data 

- Gebruikte analytische technieken en tools 

Organisaties kunnen verschillende stappen ondernemen om leren centraal te plaatsen bij big data en 

analytische projecten: 

- Promoot een cultuur van informatie sharing:  

Teams → interactie tussen collega’s om te leren → collaboratieve cultuur, manier om dit te doen = 

data lab: managers van verschillende functies + data scientists samenbrengen om bepaalde problemen 

te behandelen, dit zal leiden tot nieuwe interpretaties van data en ideeën 

- Assumpties, vooroordelen en problemen (?) blootstellen 

Ontwikkel en test hypotheses om de limieten van wat je al weet en wat je niet weet te ontdekken. 

- Demonstreer oorzaak en gevolg 

Analytics: relatie en betekenisvolle patronen in data ontdekken. → Belangrijke vragen adresseren i.p.v. 

symptomen → vb. HMRC 



- Identificeer de gepaste technieken en tools 

Datawetenschappers en analisten hebben een persoonlijke voorkeur voor bepaalde technieken en 

databronnen → managers moeten de mogelijke voor- en nadelen hiervan inzien bij nieuwe data → 

voorbeeld farmacie 

Analytische technieken en gecontroleerde experimenten zijn tools om te ‘denken’ → mensen doen het 

echte denkwerk + zij zijn diegene die iets bijleren 

5. Meer nadenken over het oplossen van economische problemen i.p.v. het ontwikkelen van 

technologie 

Conventionele IT-projectmanagement = risico-avers → neutraliseren van bedreigingen  

Andere projecten: informatiegebruik + big data → minder focussen op het beheren van risico en meer 

op het oplossen van problemen  

 


