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1. Inleiding
Veel organisaties maken al gebruik van business intelligence (BI). Concreet  
betekent dit dat de informatiehuishouding en technische aspecten om 
standaardrapporten aan te leveren en te sturen op KPI’s in de basis op 
orde zijn. Het is echter de uitdaging om BI effectiever te benutten om de 
besluitvorming van de business beter te ondersteunen en te zorgen dat 
medewerkers eenvoudig toegang hebben tot de gegevens waarmee ze  
direct concrete besluiten kunnen nemen en tot actie over kunnen gaan. 
Dit vraagt om het vermogen op maat antwoord te geven op de vragen  
die binnen de organisatie leven. Enerzijds om de bedrijfsvoering te opti-
maliseren en anderzijds om specifieke ontwikkelingen te signaleren en 
hier de strategie tijdig op aan te passen. 

Organisaties genereren uiteenlopende rapporten. Deze zijn vaak gebaseerd op data uit verschillende 
bronsystemen en weinig flexibel. Hierdoor sluiten ze niet per se aan op de informatiebehoefte van spe-
cifieke afdelingen of medewerkers. Binnen veel organisaties leeft dan ook de behoefte om de transitie 
te maken van het puur genereren en leveren van rapporten naar het aanbieden van op maat gesneden 
informatie die de business nodig heeft om beter te presteren en te sturen. Hun uitdaging is BI beter laten 
aansluiten op de strategie en wensen van de business. De kernvraag daarbij is ‘Welke informatie heeft 
een afdeling of medewerker op welk moment nodig?' Dit alles in een gebruikersvriendelijk dashboard 
met de mogelijkheid om – zo nodig – ook verdieping te kunnen leveren. Als organisaties er in slagen 
om BI op een laagdrempelige, gepersonaliseerde manier aan te bieden, krijgt het vrijwel automatisch 
concrete meerwaarde voor de business. 

In deze whitepaper geeft Axians inzicht in de staat van BI binnen organisaties. Vragen van onze klanten 
en uitdagingen die we tijdens projecten zijn tegengekomen, dragen direct bij aan onze visie op de  
inrichting van een BI-omgeving die organisaties concreet helpt om de potentie van rapporten toegan-
kelijk te maken voor medewerkers op alle niveaus. Daarbij is het perspectief breder dan technologie. Het 
genereren van doelgerichte rapportages die de relevante stuurinformatie bieden, vraagt in onze ogen 
meer dan een ICT-oplossing. Aspecten zoals governance, de presentatie, vertrouwen in de aangeboden 
informatie en de vrijheid om zelf rapporten samen te stellen, dragen bij aan meer bewustwording over 
de potentiele kracht van BI. Omdat organisaties hun eigen groeipad bepalen, bieden we een overzicht 
van de ontwikkelstappen die hier aan kunnen bijdragen. Deze stappen hebben steeds als doel BI  
effectief in te zetten voor een succesvolle en duurzame bedrijfsvoering. We bieden uitdrukkelijk geen 
blauwdruk, maar leveren inzichten en handvatten om de meerwaarde van BI te vertalen naar concrete 
business voordelen.

‘Direct concrete  
besluiten nemen’
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Business Intelligence Maturity Ladder

Stap 1 – Geen gestructureerde managementinformatie 
- Ad hoc rapportages samenstellen op basis van de data uit verschillende bedrijfssystemen,  
 op het moment dat de vraag daar is
- Overtypen, kopiëren en/of plakken van data
- Handmatig consolideren en berekenen
- Geen gebruik van BI software
 
Stap 2 – Herhaalbaar, rapporteren met behulp van een BI tool
- Specifieke software voor BI is aanwezig
- Rechtstreekse koppeling naar de bronsystemen
- Veelal standaardrapporten
- Beperkt aantal rapport auteurs binnen de organisatie, veelal binnen de ICT-afdeling
 
Stap 3 – Gedefinieerd, wildgroei aan rapportages op basis van het datawarehouse
- Data is ondergebracht in een datawarehouse
- Rapporten met data uit meerdere bronsystemen
- Groeiend besef van de (meer)waarde van informatie en BI
- Grote druk op de ICT-afdeling; BI is een grote kostenpost
- Processen worden ingericht om de ontwikkeling van BI producten te beheersen
 
Stap 4 – Beheerst, BI-omgeving komt onder controle
- Invoering data governance en BI governance 
- Gelaagdheid van rapporten is aangepast aan de hiërarchie en opbouw van de organisatie
- Beveiliging en autorisatiestructuur ingericht – diverse informatielagen in een rapport
- Inrichting van een BI Competence Center (BICC)
- Netwerk van key-users en users die elkaar ondersteunen
 
Stap 5 – Geoptimaliseerd, BI is een integraal onderdeel van het bedrijfsproces
- Geaccepteerd en intensief gebruik van dashboard(s)
- Self-service BI met ruime opties om zelfstandig informatie te genereren, is door de hele   
 organisatie heen een natuurlijk gegeven
- BI genereert opbrengsten in plaats van kosten

Stap 1

Initieel, ad hoc
rapportages

Stap 2

Herhaalbaar,
rapporteren met behulp

van een BI tool

Stap 3

Gedefinieerd, wildgrœi
aan rapportages op

basis van het
datawarehouse

Stap 4

Beheerst,
BI-omgeving komt

onder controle

Stap 5

Geoptimaliseerd,
BI is een integraal

onderdeel van
het bedrijfsproces
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2. Business Intelligence 
de stand van zaken
Veel organisaties zien de potentie van BI en hebben inmiddels een  
fundament gelegd. Er bestaat een besef dat de koppeling van data uit  
bedrijfssystemen in rapporten kan bijdragen aan betere beslissingen.  
De BI Maturity Ladder geeft een goed beeld van de diverse stadia waarin 
organisaties zich kunnen bevinden. 

Initieel starten veel organisaties met het maken van ad hoc rapporten op basis van informatie uit 
verschillende systemen (stap 1). Medewerkers die een rapport willen, halen zelf data op, consolideren 
deze in spreadsheets en verwerken deze handmatig tot rapporten. Dit is een tijdrovende activiteit en 
ook de kwaliteit van de rapporten varieert sterk. Bovendien hebben rapporten een sterk persoonlijk 
karakter, waardoor delen of herhalen niet eenvoudig is. In deze situatie ontstaat snel meer behoefte 
aan standaardisatie (stap 2). Met behulp van specifieke BI software is het mogelijk om rapporten her-
haalbaar te maken en het genereren van rapporten te automatiseren. De BI software die organisaties 
inzetten, is vaak direct gekoppeld aan bronsystemen en de rapporten zijn standaard. De uitvoering 
en verantwoordelijkheid voor het maken van deze standaardrapporten ligt bij een kleine groep, veelal 
binnen de ICT-afdeling.

Organisaties die zich bevinden in stap 2, maken rapporten en analyses die meestal vanuit een historisch 
perspectief zijn ontstaan. In het verleden is, vaak om goede redenen, bepaald welke rapporten binnen 
de organisatie nodig zijn voor de besluitvorming. Het vertrekpunt was daarbij meestal een systeem, 
afdeling of bedrijfsproces. De rapportenset is daardoor vaak ontstaan op basis van de logica die de be-
drijfssystemen of –processen dicteren. Deze systemen en processen kunnen echter in de loop van de 

‘Het is niet gezegd  
dat rapporten nog 
steeds aansluiten’
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tijd veranderen. Het is dus niet gezegd dat deze historische keuze voor specifieke rapporten nog steeds 
goed aansluit op de informatiebehoefte van de huidige business. Door veranderde omstandigheden kan 
het bijvoorbeeld zinvoller zijn om rapporten op te knippen of anders te presenteren. De beschikbaarheid 
van standaardrapporten beperkt deze flexibiliteit en de waarde van rapporten.

Datawarehouse
Voor organisaties met kleinschalige omgevingen en een beperkt aantal bronsystemen en rapporten is 
bovenstaande opzet wellicht nog haalbaar en in zekere zin ook nuttig. Dit wordt lastig als de hoeveelheid 
systemen en data toeneemt. Rapportages met BI tools die rechtstreekse koppelingen gebruiken, leiden 
tot een onoverzichtelijk geheel en bemoeilijken uniformiteit. De inrichting van een datawarehouse 
(stap 3) biedt de mogelijkheid om gegevens centraal en geïntegreerd op te slaan. Rapporten zijn dan 
gebaseerd op data uit verschillende bronnen - zoals een financieël of operationeel systeem of CRM - 
binnen een data-omgeving. 

Wildgroei
Hoewel een datawarehouse een flinke stap vooruit is, kan ook in deze situatie extra complexiteit ont-
staan. Het datawarehouse wordt in principe ingericht voor specifieke doelen. Hierdoor is het lastig om 
snel nieuwe rapporten toe te voegen om bijvoorbeeld ad hoc business vragen te beantwoorden. Boven-
dien ligt de verantwoordelijkheid voor het maken van de rapporten vaak bij de ICT-afdeling. Zij beheren 
het datawarehouse en de BI tooling. Tegelijkertijd is rapporten maken niet hun kerntaak. Dat kan gaan 
schuren met de informatiebehoefte uit de organisatie. Aan de ene kant groeit het bewustzijn binnen 
de organisatie dat BI concrete meerwaarde voor de bedrijfsvoering kan bieden. Anderzijds ontbreken 
de processen om het groeiend aantal vragen uit de organisatie tijdig en effectief te beantwoorden. BI 
is een extra belasting voor de ICT-afdeling en daardoor een kostenpost. Vanuit business perspectief 
ontstaat gemakkelijk frustratie omdat zij voor hun gevoel te lang moeten wachten op rapporten die 
uiteindelijk niet voldoen aan hun wensen. Creatieve gebruikers gaan dan op zoek naar alternatieven of 
ontwikkelen zelf een tussenoplossing. Hoewel deze wildgroei voor een specifiek doel nuttig kan zijn, 
gaat het hierbij altijd om een ad hoc oplossing die uiteindelijk ten koste gaat van het overzicht en de 
kwaliteit van de rapporten, en dus ook van de besluitvorming.

Wildgroei heeft een negatief effect op de strategische waarde van de BI-omgeving voor de gehele orga-
nisatie. In veel gevallen zorgt deze situatie voor een lage acceptatiegraad van de rapportage-omgeving 
bij de gebruikers. Mensen die de waarde van BI erkennen, zoeken hun eigen weg. Dit is een gemiste 
kans omdat er binnen organisaties vaak wel voldoende (zo niet teveel) rapportages aanwezig zijn. Het 
risico is echter dat gebruikers de rapportenset hierdoor als een blackbox ervaren. Ze hebben maar een 
deel van de informatie of een specifieke combinatie nodig. Door het grote aanbod ontstaat gemakkelijk 
ruis en is het lastig en omslachtig om de juiste gegevens te destilleren. De ICT-afdeling bepaalt wat een 
gebruiker te zien krijgt en niet andersom. Dit gaat ten koste van de effectiviteit van rapporten.

SMART
ANALYTICS
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3. BI onder controle
Het merendeel van de Axians klanten bevindt zich in stap 3. Zij hebben 
inmiddels een datawarehouse en een rapportage-omgeving ingericht. Het 
is echter de uitdaging om de processen en de kwaliteit van de data en  
rapporten te verbeteren en beter te beheersen. Het doel is rapporten  
creëren waarmee gebruikers snel en gefundeerd de juiste beslissin-
gen kunnen nemen die de prestaties van de organisatie en afdelingen  
daadwerkelijk beïnvloeden en verbeteren. Binnen veel organisaties groeit 
het besef dat de meerwaarde van BI toeneemt als deze omgeving beter 
aansluit op de strategie en wensen vanuit de business. 

Een belangrijke stap om dat te realiseren is het inrichten van data governance en BI governance. Daarbij 
is data governance gericht op de afspraken over de informatie zelf. Het borgen van de datakwaliteit staat 
centraal bij het vastleggen van de data definities, nauwkeurigheid, consistentie, toegankelijkheid en 
verantwoordelijkheid. BI governance gaat over de vraag wat een organisatie aan data en BI-processen 
en systemen heeft en wat er nodig is om te komen tot effectieve besluitvorming. Op basis van eendui-
dige rapportage definities is het mogelijk om op alle niveaus op dezelfde manier naar dezelfde cijfers 
te kijken. Het is belangrijk dat iedereen op elk specifiek hiërarchisch niveau binnen een organisatie 
op de juiste manier naar data kijkt. Deze alignment is noodzakelijk om data te vertalen naar effectieve 
business beslissingen. Daarbij is het in de praktijk lastig om deze informatie ‘op te rollen’ naar hogere 
hiërarchische niveaus in de organisatie. Bijvoorbeeld de aggregatie van financiële resultaten van teams 
en business units naar de complete organisatie. Dat vraagt ook om een heldere autorisatiestructuur 
met diverse informatielagen in rapporten die wel gebaseerd zijn op dezelfde definities. Dit alles van-
zelfsprekend met oog voor aspecten zoals security, privacy en compliancy. 

BICC
In deze professionaliseringsslag is het essentieel om de processen en definities zo te kiezen en te 
waarborgen dat BI steeds aansluit bij de veranderende behoeften van de business. Daarbij is het van 
belang dat de verantwoordelijkheid voor het maken en presenteren van rapporten niet langer primair 
bij ICT ondergebracht is. Het is zaak dat de BI kennis bij key users in de business wordt opgebouwd 
en met de users wordt gedeeld. Zij geven rapporten extra lading met hun inzichten en ervaring. Door 
een BI Compentence Center (BICC) in te richten verschuift het creëren van de rapporten van ICT naar 
de business zelf. Dit is een essentiële stap om de waarde van BI voor de business te benutten en BI 
investeringen rendabeler te maken. BI is zo niet langer een kostenpost, maar een integraal en rendabel 
onderdeel van de bedrijfsvoering.

‘Regelmaat,  
Bewustwording  

en Acceptatie’
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4. BI geoptimaliseerd 
Met goede governance en BICC kan een organisatie de laatste stap op de 
BI Maturity Ladder zetten. In die fase is BI een integraal onderdeel van de 
bedrijfsvoering. De rapporten die binnen een organisatie worden aange-
boden zijn breed gedragen en bieden op elk niveau doelgerichte stuurin-
formatie. De meerwaarde van BI voor het aanscherpen van de prestaties 
van een organisatie neemt echter verder toe als medewerkers business 
vragen zelfstandig kunnen beantwoorden. Met self-service BI stelt een 
organisatie medewerkers in staat om de antwoorden op concrete business 
vraagstukken ZELF te vinden of ZELF samen te stellen binnen de rappor-
tage-omgeving.

Selfservice BI
In de meest elementaire vorm van self-service BI kunnen gebruikers zelf nieuwe rapporten binnen de 
rapportage-omgeving creëren. Dit principe lijkt op het eerste oog eenvoudig, maar in de praktijk zijn 
er zeker nog drempels. Aan de ene kant spelen bewustwording en acceptatie daarbij een grote rol. 
Anderzijds ervaren gebruikers de meeste rapportagemodules of softwareoplossingen als vrij technisch 
en complex. De drempel voor business gebruikers is daardoor relatief hoog. Op zich is het voor iedere 
organisatie mogelijk om vanuit een blanco canvas een BI-omgeving te ontwerpen. De tooling die 
daarvoor beschikbaar is, vereist echter technische kennis en ervaring met het opbouwen van zinvolle 
rapporten. De input van key-users en users is daarbij onmisbaar voor een vertaalslag naar de praktijk. 
Om de acceptatie verder te verbeteren, kan het effectief zijn om gebruikers oplossingen aan te bieden 
die het samenstellen van rapporten geautomatiseerd ondersteunen. Een voorbeeld daarvan zijn de 
Flexi-analyses die Axians aanbiedt om een standaardrapport naar eigen inzicht in te vullen (zie kader 
3). De basisgegevens zijn dan steeds hetzelfde, maar gebruikers krijgen via een intuïtief vragenmenu 
snel toegang tot de gegevens die ze vanuit hun eigen perspectief nodig hebben voor hun activiteiten 
of besluitvorming. Daarmee vergroten zij hun eigen slagkracht en die van de organisatie.
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ROC VAN AMSTERDAM

BI in de praktijk:  
ROC van Amsterdam
De uitdaging
Het ROC van Amsterdam (ROCvA) heeft al jaren een BI-omgeving in gebruik met veel detail-
rapporten. De aangeboden managementinformatie beslaat verschillende gebieden, zoals HRM, 
Onderwijs en Finance. Naast de diversiteit aan rapporten is de gebruikersgroep zeer divers. Zij 
komen uit alle lagen van de organisatie en hebben een andere informatiebehoefte. Sommigen 
willen dagelijks inzicht in managementinformatie terwijl anderen slechts periodiek een bepaald 
rapport raadplegen. Een andere beperkende factor was dat de informatie binnen het ROCvA vanuit 
meerdere decentrale locaties wordt aangeleverd. Het gebrek aan uniformiteit bood weinig grip 
op de datakwaliteit en droeg bij aan onduidelijkheid over gehanteerde definities. Zo werden op 
sommige locaties wel actuals in de financiële administratie meegenomen en op andere locaties 
niet. Op het gebied van HRM was bijvoorbeeld niet helder of extern ingehuurd personeel in 
bepaalde tellingen werd meegenomen. 

In deze situatie was de meerwaarde van de managementinformatie voor gebruikers niet optimaal 
en grepen zij regelmatig terug op bronsystemen om informatie te vinden. Dit werd in de hand 
gewerkt doordat het vrij bewerkelijk en tijdrovend was om basale managementinformatie voor 
het management, directie en Raad van Bestuur samen te stellen. Om de rapporten effectiever te 
benutten voor de bedrijfsvoering wilde het ROCvA gecomprimeerde data (KPI’s) kunnen tonen 
voor de verschillende hiërarchische lagen. Bovendien wilde de organisatie medewerkers in staat 
stellen om op KPI’s te sturen in plaats van op detaillijsten. Bovendien moest het presenteren van 
de managementinformatie eenvoudiger. De invulling van al deze eisen vraagt om laagdrempe-
lige toegang tot alle informatie die gebaseerd is op eenduidig definities. De inrichting van een 
dashboard bood de oplossing.

Dashboard
Bij de inrichting van het dashboard is de juridische structuur van de organisatie bepalend. Samen 
met Axians is ingeregeld dat gebruikers toch eenvoudig door deze structuur kunnen navigeren 
en data op alle schermen van het dashboard razendsnel beschikbaar is. Het is mogelijk van hoog 
naar laag in te zoomen op basis van dezelfde definities en met dezelfde look & feel. Met meer 
dan 200 verschillende kostenplaatsen met eigen KPI-data in het dashboard was dat een enorme 
uitdaging. Daarnaast is het noodzakelijk dat het dashboard visueel aantrekkelijk is en uitnodigt tot 
gebruik. Eindgebruikers uit alle lagen van de organisatie moeten in staat zijn om informatie met 
een paar muisklikken te presenteren, vragen snel te beantwoorden en zo nodig te verdiepen. Zo 
hebben ze een digitaal toegangspunt voor eenvoudige toegang tot stuurinformatie op maat. De 
informatie is afgestemd op de gebruiker. Op basis van rollen en rechten wordt bepaald wie welke 
informatie te zien krijgt en kan inzien. 

Een laagdrempelig, gebruikersvriendelijk dashboard werkt motiverend om met ‘cijfers’ bezig te 
zijn. Extra voordeel is dat naast detailrapporten ook targets, begrotingen en budgetten inzichte-
lijk te maken zijn. Bovendien ervaren ze het belang van correcte data meer. Op die manier is de 
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kwaliteit van de data in de backoffice-systemen verbeterd. Door meer inzicht te bieden, is het 
direct duidelijk als de financiële afdeling een factuur pas na een week inboekt. Dat geldt ook voor 
de HRM-afdelingen als een personele wijziging niet op de juiste kostenplaats is doorgevoerd. 
 
Vertrouwen opbouwen
Gebruiksgemak en snelheid zijn technische uitdagingen omdat het al snel tien seconden duur-
de om een eenvoudig rapport te genereren. Een van de oorzaken daarvoor was dat rapporten 
veel overbodige informatie bevatten. Vertrouwen is een andere bepalende factor. Daarom is het 
cruciaal om een beheersorganisatie op te tuigen die na live-gang vragen snel oppakt. Hierdoor 
groeit het vertrouwen in de geleverde rapporten. Een bijkomend voordeel van de inrichting van 
een dashboard is dat het inrichten zorgt dat het complete normeringskader nog eens tegen 
het licht wordt gehouden. Alle begrotingen, budgetten en targets die al jaren vanzelfsprekend 
waren, worden nu bijna automatisch gereviewed en scherp gesteld.

De praktijk
Met een visueel aantrekkelijk dashboard als startpagina in de BI-omgeving kunnen gebruikers 
eenvoudig en snel met de relevante cijfers aan de slag. In het nieuwe dashboard krijgen gebrui-
kers binnen 2 à 3 seconden exact de informatie die nodig is. En cijfers krijgen ook betekenis. 
Een KPI kan hoog of laag zijn, maar het is natuurlijk interessanter om te achterhalen wat dat 
betekent voor de bedrijfsvoering en hoe hier op te sturen is. Via het dashboard kunnen de 
eindgebruikers zelf oorzaken van afwijkingen vinden in een detailrapport, dat met een muisklik 
beschikbaar is. Het is niet nodig om zelf te gaan zoeken in alle rapportages of gegevens te 
combineren. Tegelijkertijd is het model wel zo flexibel opgezet dat gebruikers kunnen spelen 
met het aantal KPI’s dat ze willen zien. In de loop van de tijd gaan er KPI’s af en komen er 
nieuwe KPI’s bij, steeds afgestemd op de informatiebehoefte.

Het dashboard daagt de organisatie ook uit om na te denken over vervolgstappen. Er is nu 
inzicht in alle individuele KPI’s en de bijbehorende begrotingen. De vraag is echter wat de 
onderlinge verbanden zijn en of deze te vertalen zijn naar nieuwe KPI’s of misschien wel in 
een compleet nieuw dashboard.  Op die manier zijn op verschillende niveaus nieuwe vragen 
te beantwoorden en inzichten te creëren. Dat is noodzakelijk om als ondersteunende BI-dienst 
van het onderwijs te blijven professionaliseren en de bedrijfsvoering optimaal te faciliteren met 
relevante data. In dat proces is het dashboard een centraal startpunt waar eindgebruikers op 
basis van rollen en rechten relevante informatiegebieden aangeboden krijgen. Op die manier 
worden gebruikers uitgenodigd om aan de slag te gaan met cijfers. Door deze op een prakti-
sche manier aan te bieden, groeit het bewustzijn dat BI daadwerkelijk kan bijdragen aan een 
kwalitatief goed onderwijsaanbod en een efficiënte bedrijfsvoering.
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Flexi-analyse
Een flexi-analyse is een rapport waarin de eindgebruiker via een keuzemenu zelf kan aangeven 
welke dimensies in het rapport zichtbaar moeten zijn. De rapportstructuur is opgezet door su-
per-users en stelt eindgebruikers in staat om zelf te bepalen welke dimensies en meetwaardes 
een rapport moet tonen. Wanneer een gebruiker omzetgegevens wil raadplegen, bepaalt hij 
vanuit zijn eigen rol welke tijdsdimensie (bijvoorbeeld een maand, kwartaal of jaar) zichtbaar 
moet zijn. Een andere dimensie is dan bijvoorbeeld een regio, productgroep of business unit. 
Door deze rapporten automatisch te genereren, kan de gebruiker zich richten op zijn kernac-
tiviteit en is specifieke softwarekennis niet nodig voor snelle toegang tot op maat gesneden 
gegevens en rapporten. 
 

Business in charge
Self-service BI biedt echter veel meer mogelijkheden. Naast het inrichten van rapporten en dashboards 
is het essentieel dat eindgebruikers de regie over het combineren van verschillende databronnen in 
een specifieke rapportage hebben. De business moet in charge zijn. De eindgebruiker wil niet wachten 
op een ICT- of BI-afdeling die informatie beschikbaar maakt. Dit kan gaan om het ontsluiten of toe-
voegen van bronnen binnen de eigen informatiehuishouding (targets) of om externe bronnen. Op basis 
van deze externe gegevens is het bijvoorbeeld mogelijk om de eigen prestaties te benchmarken met 
branchegenoten of buitenlandse organisaties. Uiteraard is het in deze gevallen wel noodzakelijk dat 
eindgebruikers enige affiniteit hebben met het koppelen van bronnen. Door het laagdrempelige karakter 
zal self-service BI stimuleren dat gebruikers regelmatiger rapporten raadplegen. 

‘De meerwaarde van BI 
neemt verder toe als 

medewerkers business 
vragen zelfstandig  

kunnen beantwoorden’
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Bovenaan de BI Maturity Ladder gaan gebruikers dus zelf aan de slag om nieuwe inzichten te genereren 
en te presenteren. De bestaande rapportage-omgeving ondersteunt dan ook het delen van deze nieuwe 
inzichten aan de rest van de organisatie via hun persoonlijke dashboards. De gebruikers van self-ser-
vice BI groeien dan vrijwel automatisch uit tot ambassadeurs van de rapportage-omgeving. Maar 
belangrijker is dat medewerkers in elke laag van de organisatie in staat zijn om rapporten te vertalen 
naar concrete verbeteracties op hun eigen werkveld en direct bijdragen aan een betere bedrijfsvoering.

Dashboard
Dashboards met stuurinformatie zijn de visualisatie van het governance proces en een be-
langrijk middel om self-service BI mogelijk te maken. Een dashboard, waarin relevante data 
overzichtelijk en op maat gepresenteerd wordt, biedt gebruikers in één oogopslag alle ge-
wenste informatie, afgestemd op de rol die de gebruiker binnen de organisatie heeft. Hoewel 
de presentatie van groot belang is, zijn het natuurlijk vooral de aangeboden gegevens die 
waardevol zijn. Deze geven een beeld van de ontwikkelingen en maken het mogelijk om de 
verantwoordelijke medewerkers, team of leidinggevende inzicht te geven in afwijkingen. Dit is 
mogelijk door actuele gegevens in het dashboard af te zetten tegen targets, budgetten en/of 
begrotingen. Daarnaast is het belangrijk dat ook de informatie ‘achter’ het dashboard te raad-
plegen is als dat relevant is. Via ‘door-drill’ opties kan de verantwoordelijke managementlaag 
bijvoorbeeld zien waar afwijkingen ontstaan zijn. 

Uiteraard is het van belang dat de gehele organisatiehiërarchie dezelfde definities (governance) en 
visuele weergaves gebruikt. Op die manier is er altijd één versie van de waarheid en ontstaan er geen 
discussies over juistheid van cijfers. Extra voordeel van deze eenduidigheid is ook dat gebruikers de 
cijfers gaan ‘herkennen’ en de kwaliteit van hun besluitvorming toeneemt. Een goed ingericht en 
aantrekkelijk vormgegeven dashboard heeft bovendien een stimulerende werking op de inzet van BI. 
Gebruikers zullen rapportages en KPI’s regelmatiger bekijken en de link met hun activiteiten beter 
kunnen doorgronden. Meer inzicht in de performance van een organisatie ondersteunt snellere en 
betere besluitvorming.

‘Bovenaan de BI  
Maturity Ladder  
gaan gebruikers  
zelf aan de slag.’
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5 Afsluiting
BI is veel meer dan een mooie set rapporten met informatie over de hui-
dige stand van zaken. Pas als organisaties er in slagen om informatie uit 
bedrijfssystemen slim te integreren en te vertalen naar concrete stuurin-
formatie, krijgt BI meerwaarde. In de praktijk blijkt dit voor veel organisa-
ties nog een grote uitdaging. De stap van beheersing en optimalisatie van 
BI wordt bemoeilijkt door een glazen plafond, organisaties vinden het vaak 
lastig om op de BI Maturity Ladder de stap te zetten naar stap 4/5. Om de 
meerwaarde van BI aan te boren, zijn data governance en BI governance 
cruciaal. Als de definities helder zijn en alignment door de gehele organi-
satie gewaarborgd, is BI niet langer een kostenpost, maar een integraal en 
rendabel onderdeel van de bedrijfsvoering. Medewerkers hebben direct 
toegang tot informatie op maat en in lijn met hun rol binnen de organisa-
tie. Bovendien moeten zij in staat zijn om rapporten in één oogopslag te 
doorgronden en business vragen direct – en zelfstandig - te beantwoor-
den. Op die manier heeft iedereen binnen een organisatie de hulpmidde-
len en informatie in handen om snel tot waardevolle inzichten te komen. 
Dat is de basis om concrete besluiten en actie te kunnen nemen en samen 
te werken aan het gezamenlijk doel: sneller betere business besluitvor-
ming voor een succesvolle en duurzame bedrijfsvoering.

Wat kan Axians voor u betekenen?
Als integrator ontzorgt Axians en bieden wij u overzicht. Zo kunnen wij u helpen met het opzetten en in-
richten van uw datacenter, business intelligence of financial performance management omgeving. Ook 
voor advies over en het implementeren van datawarehouses, Big Data en Data Governance bent u bij 
ons aan het juiste adres. Daarnaast biedt Axians een selectie van de voor u relevante hard- en software 
oplossingen. Denk hierbij aan Big Data appliances (Netezza), Hadoop of Streams, maar ook aan soft-
ware voor de ondersteuning van business intelligence of financial performance management. Kortom, 
oplossingen die uw organisatie helpen met het vertalen van data naar concrete toegevoegde waarde.

Meer weten over de visie van Axians op Business Intelligence? 
Ga naar http://smartanalytics.axians.nl of neem contact op met Arno Hordijk, arno.hordijk@axians.com 
of bel 088 988 90 10.
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