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Data volwassenheid begrijpen aan de hand van  voorbeelden

Wanneer ben je nou een data-gedreven bedrijf? Dit is niet alleen van
toepassing op grote bedrijven die kunstmatige intelligentie
implementeren. Het kan echter wel moeilijk zijn om te bepalen waar
je als MKB’er moet beginnen als jouw bedrijf net is begonnen met het
verzamelen van gegevens.

Dit boekje helpt om je te inspireren door verschillende Data Project-
voorbeelden te geven op verschillende data volwassenheidsniveau’s .



In dit boekje

Data volwassenheidsniveau’s
Inmiddels zou je het data 
volwassenheidsniveau van jouw 
organisatie moeten kennen. Dit 
niveau geeft een idee van waar je 
momenteel staat en wat een 
volgende stap voor jouw bedrijf zou 
kunnen zijn.

Begeleidende voorbeelden
De voorbeelden in dit boekje zijn 
gecategoriseerd op data 
volwassenheidsniveau. Ze kunnen 
worden gebruikt om je te inspireren 
bij het formuleren van jouw 
volgende stap.
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Data volwassenheidsniveau’s

Expert - Voorschrijvend
Bedrijven die dit niveau hebben bereikt, zijn volledig op de 
hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied 
van Data Science. Ze hebben alleen extra capaciteit op korte 
termijn nodig.

Beschrijver - Beschrijvend
Bedrijven die dit niveau hebben bereikt, hebben toegang tot 
alle relevante gegevens en analyseren die gegevens. Ze hebben 
echter niet de capaciteit of kennis om voorspellende analyses te 
maken.

Verzamelaar - Verzamelend

Bedrijven die dit niveau hebben bereikt, hebben moeite met het 
opschonen en centraal opslaan van de gegevens om de 
gegevens voor te bereiden voor verdere analyses.

Beginner - Startend
Dit niveau heeft betrekking op bedrijven die geen ervaring 
hebben met Data Science en hulp nodig hebben bij het 
verzamelen van de data.

Voorspeller - Voorspellend
Bedrijven die dit niveau hebben bereikt, zijn in staat om 
voorspellende analyses te maken en hebben de behoefte om 
meer inzicht te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van Data Science.



Hoe kan ik mijn kaartcatalogus 
vervangen door een digitale 
omgeving?
Dit bedrijf gebruikte nog oude papieren 
kaarten in een kaartencatalogus om hun 
klanten te registreren. Gezien de snelle 
ontwikkelingen en digitalisering van de wereld 
om hen heen, wilden ze hun kaartcatalogus 
verplaatsen naar een digitale omgeving (CRM).

Doel

Het digitaliseren van de 
klantinformatie in de 
kaartlade tot een online 
overzicht.
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Gebruikte data

Klantenkaarten.

Bedrijfswaarde

Digitalisering 
vermindert zoektijd en 
administratieve 
handelingen.

Data technieken

Creëren van een 
duurzame 
datastructuur.

Beginner - Aannemer



Welke gegevens moet ik verzamelen 
om uiteindelijk het gebruik van mijn 
schoonmaakproducten te 
voorspellen?
Tijdens de eerste meeting legde het bedrijf uit 
dat ze geen digitale gegevens hebben. Tot nu 
toe deden ze alles met pen en papier. Ze 
zagen echter wel de potentie van het werken 
met data en wilden weten welke data ze 
moesten verzamelen en op welke manier om 
uiteindelijk het gebruik van de 
schoonmaakproducten te kunnen 
voorspellen.

5

Beginner – Schoonmaakbedrijf

Doel

Verzamel de juiste 
gegevens om 
uiteindelijk het gebruik 
van schoonmaak-
producten te 
voorspellen.

Gebruikte data

Verkoopgegevens, 
klantgegevens, 
werknemersgegevens, 
functiegegevens.

Bedrijfswaarde

Meer inzicht krijgen in 
de gebruikte producten 
leidt tot beter 
voorraadbeheer.

Data technieken

Creëren van een 
duurzame 
datastructuur.



Kunnen we voorspellen wanneer er een 
fout optreedt in een rioolgemaal?
Door fouten te voorspellen, kunnen ze 
onderhoudsmaatregelen nemen voordat er een 
fout optreedt.

Het voorspellen van de fouten geeft een goed 
argument richting de gemeenten waarom nu 
actie moet worden ondernomen om uiteindelijk 
erger te voorkomen.

Voordat we met deze uitdaging aan de slag 
konden, moesten we eerst de data van de 
verschillende sensoren verzamelen en deze 
omzetten naar bruikbare data.
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Verzamelaar - Rioleringsbedrijf

Doel

Uiteindelijk voorspellen 
van fouten in de 
rioolgemalen, waarbij 
de eerste stap het 
ontsluiten van de juiste 
data is.

Gebruikte data

Sensorinformatie van de 
mechanische 
installaties.

Bedrijfswaarde

In staat zijn te handelen 
voordat een fout 
optreedt, zou tot lagere 
onderhoudskosten 
leiden.

Data technieken

Gegevens uit de 
sensoren ontsluiten en 
opslaan als leesbare 
gegevens.



Kunnen we de verschillende 
databronnen bundelen en onze leden 
een activiteit score geven?
De verschillende databronnen waren onder 
meer Mailchimp, Hubspot, deelnemerslijsten 
op conferenties, webinars en workshops.

Om de juiste soorten evenementen voor te 
stellen, wilden ze weten welke leden naar 
welke evenementen gingen.

Doel

Bundel de verschillende 
gegevensbronnen om 
leden een activiteit 
score te geven.
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Gebruikte data

Evenementen
registraties, Mailchimp, 
Hubspot, CRM.

Bedrijfswaarde

Evenementen beter op 
leden afstemmen en de 
opkomst verbeteren 
door betere 
aanbevelingen voor 
evenementen.

Data technieken

Het opschonen van de 
data en het vertalen van 
de data naar een 
activiteit score.

Verzamelaar – Vereniging van SAP gebruikers



Onze Excelsheet kan onze marge niet 
meer berekenen vanwege de enorme 
hoeveelheid data, kunnen jullie 
helpen?
De marge per leaseauto is afhankelijk van 
verschillende factoren zoals verzekering, 
bijbehorende premie en/of (mogelijke) schade 
aan de auto.

Ze hadden een formule in Excel om de marge 
op hun auto's te berekenen, maar er waren 
zoveel records in de Excelsheet dat deze 
crashte bij het maken van de berekening.

Doel

Het doel van dit project 
was om de marges van 
al hun auto's opnieuw te 
kunnen berekenen 
zonder Excel te laten 
crashen.
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Gebruikte data

Verkoop- en
voorraadgegevens.

Business value

Betere inzichten over de 
waarde van hun 
verschillende activa.

Data technieken

De gegevens zijn in een 
bruikbaar formaat gezet 
om gemakkelijke 
berekeningen te maken 
over de marges van elke 
auto van de 
leasemaatschappij.

Beschrijver – Lease bedrijf



Hoe kunnen we ons dealerbeleid 
optimaliseren met slimme data?

Analyses laten zien dat er bij enig onderzoek 
trends en relaties zijn tussen kenmerken van 
dealers en omzet. "We gaan nieuwe gegevens 
verzamelen bij onze dealers", zei de eigenaar. 
“Onze hoop is dat we door gebruik te maken 
van slimme data de belangrijkste factoren van 
onze succesvolle dealers kunnen destilleren.

Doel

Uitzoeken hoe je de 
waarde van een 
dealernetwerk kunt 
vergroten.
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Gebruikte data

Verkoopgegevens en 
gegevens over de 
kenmerken van dealers 
in het dealernetwerk.

Bedrijfswaarde

Andere dealers 
ondersteunen om ook 
ideale klanten te 
worden.

Data technieken

Klantsegmentatie op basis 
van geldwaarde, 
aankoopfrequentie en 
recentheid van de laatste 
aankoop om de ideale 
dealer te identificeren.

Beschrijver – Werkkleding fabrikant



Kunnen we gegevens van Google 
combineren en analyseren met 
websitegegevens om een 
freelanceschrijver waardevol advies te 
geven?
Voor de online markt is het erg belangrijk om 
gevonden te worden op Google. Hun online 
forum trekt veel freelancers die schrijven over 
bestemmingen en reis-gerelateerde 
onderwerpen. Op basis van eerdere artikelen 
willen ze de schrijvers advies geven over een 
opbouw voor hun verhaal of de te gebruiken 
woorden. Dit zal leiden tot meer bekendheid op 
Google met hun artikelen.

Doel

Verbetering van de 
schrijfintelligentie van 
bloggers.
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Gebruikte data

Google-
analysegegevens en
websitegegevens.

Bedrijfswaarde

Door betere tips te geven 
over wat in een artikel 
moet worden opgenomen, 
kunnen zij en de bloggers
meer bezoekers trekken.

Data technieken

Overeenkomsten 
zoeken in de best 
gelezen artikelen.

Beschrijver – Reisblogger



Hoe weet ik wie mijn ideale klant is?

Waar zijn potentiële ideale klanten bij ons in 
de buurt?

Door gegevens te analyseren, kan het bedrijf 
een betere beslissing nemen over de 
verschillende soorten voorstellen die ze 
krijgen. Wanneer moet hij een 
onderhoudsbeurt aannemen en wanneer niet? 
Zijn er ook verschillende patronen te vinden in 
de (on)succesvolle jobs?

Doel 

Klantsegmentatie om 
nieuwe klanten beter te 
selecteren.
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Gebruikte data

CRM- en
verkoopgegevens.

Bedrijfswaarde

Helder inzicht waar het 
bedrijf zich op moet 
focussen om de winst te 
maximaliseren.

Data technieken

Door clusterings-
technieken te gebruiken 
om verschillende 
klantsegmenten te 
creëren.

Beschrijver – Openhaardeninstalleur



Kunnen we de tijd die nodig is voor 
een behandeling per medewerker in 
kaart brengen?
Wie is er goed in wat te doen? Een beter 
inzicht krijgen in de tijd die nodig is om een 
specifieke actie af te ronden, helpt het bedrijf 
bij het beter plannen van hun werknemers en 
helpt hen acties te verbeteren die wat meer 
aandacht vereisen.

Doel

Prestaties van 
medewerkers 
verbeteren en planning 
optimaliseren.
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Gebruikte data

Kassagegevens en 
startgegevens voor 
afspraken.

Bedrijfswaarde

Verbeter de efficiëntie 
door te plannen op de 
verwachte behandeling en 
help kappers om 
behandelingen te 
verbeteren die nog te veel 
tijd vergen.

Data technieken

Geanalyseerd en 
gevisualiseerd om 
trends zichtbaar te 
maken.

Beschrijver - Kapper



Wat is de invloed van het weer op de 
omzet van een kleine bakkerij?

Door gebruik te maken van externe data 
krijgen ze een beter begrip van belangrijke 
externe factoren die de omzet in de bakkerij 
beïnvloeden. Als de resultaten bijvoorbeeld 
concluderen dat slecht weer of treinvertraging 
tot minder verkoop leidt, kunnen ze besluiten 
minder croissants te bakken en minder 
werknemers in te plannen.

Doel

Verbetering van de 
resourceplanning 
(medewerkers en 
voorgebakken brood).
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Gebruikte data

Open data over het 
weer en de kassa van de 
bakkerij.

Bedrijfswaarde

De bakkerij maakt een 
efficiëntere planning 
van hun inventaris en 
personeelsplanning op 
basis van de 
weersvoorspelling.

Data technieken

Correlaties tussen 
weersvoorspelling en 
bakkerijverkopen 
werden ontdekt.

Voorspeller - Bakkerij



Kunnen we het eindgewicht van een 
krop sla zo nauwkeurig mogelijk 
voorspellen?
Door beter inzicht te krijgen in de factoren die 
het groeiproces van een slaplant beïnvloeden, 
kan het bedrijf de groei van hun planten 
versnellen of vertragen op basis van hun 
binnenkomende orders. Dit zal uiteindelijk 
leiden tot minder sla afval en eerlijke beloftes 
van het totale gewicht aan de supermarkten.

Doel

Nagaan of de 
verzamelde gegevens 
nuttig zijn om het 
groeiproces van sla 
verder te optimaliseren.

14

Gebruikte data

Sensordata van de 
kassen en
robotprocessen.

Bedrijfswaarde

Beter inzicht in hoe je de 
groei van hun sla kunt 
beïnvloeden. De 
beloofde hoeveelheid 
sla bezorgen aan de 
klanten.

Data technieken

Een Machine Learning-
model maken om de 
belangrijkste factoren te 
identificeren die de 
groei van sla bepalen.

Voorspeller – Slateler



Kunnen we de hoeveelheid afval per 
batch voorspellen, zodat we nu weten 
hoeveel stof we als input moeten 
gebruiken?
Bij de productie van stof zijn twee elementen van 
het grootste belang: hoeveel van de stof die ik 
erin stop, komt er ook uit als een volwaardig en 
waardig product? En hoeveel tijd kost het?

Hoe beter de specifieke eigenschappen van een 
stof die deze twee onderdelen beïnvloeden, 
kunnen worden geanalyseerd, hoe beter acties 
kunnen worden gedefinieerd en ondernomen.

Doel

Het vinden van de 
factoren die een rol 
spelen bij het 
foutenpercentage van 
hun producties.
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Gebruikte data

Stofontwerpkenmerken 
en gegevens uit het 
productieproces.

Bedrijfswaarde

Verspilling van 
materiaal, tijd en 
energie verminderen. 
De beloofde 
hoeveelheid stof leveren 
aan zijn klanten.

Data technieken

Het analyseren van de 
ontwerpkenmerken die tot 
verspilling leiden en deze 
gebruiken om de juiste 
input voor de gewenste 
output te voorspellen.

Voorspeller –Textielbedrijf



Kunnen we voorspellen wanneer een 
ondergrondse container vol is?

Voor afvalinzamelaars is het erg waardevol 
om te weten of een afvalcontainer vol is en 
geleegd moet worden of een dag later 
geleegd kan worden. Op basis van deze 
informatie kunnen vuilnisophalers uiteindelijk 
een efficiëntere dynamische route volgen, 
waardoor de verplaatsing van vuilniswagens 
door de stad tot een minimum wordt beperkt.

Doel

Meer inzicht krijgen in 
hoe vol containers zijn 
wanneer ze worden 
opgehaald door 
vuilnismannen.
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Gebruikte data

De weeggegevens van 
de vuilniswagens en 
externe weergegevens.

Bedrijfswaarde

Meer inzicht in hun 
datakwaliteit, wat moet 
worden verbeterd 
voordat dynamische 
routing kan worden 
gebruikt.

Data technieken

Kijk of er te voorspellen 
is wanneer een 
container vol is. Welke 
factoren zijn dus van 
invloed op de 
hoeveelheid afval.

Voorspeller – Weegsystemen


