
Open Universiteit 
www.ou.nl 

MASTER'S THESIS

Een succesvol data science project: Organisatorische factoren die van invloed zijn

Bergh van den, M (Mike)

Award date:
2020

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23. May. 2023

https://research.ou.nl/en/studentTheses/56c50bcb-491c-4aaf-b9fb-f57f6bc4e98a


i 

Een succesvol data science project:  
Organisatorische factoren die van invloed zijn 

A successful data science project: 
Influencing organizational factors 

Opleiding: 

Programme: 

Cursus: 

Student: 

Identiteitsnummer: 

Datum:  

Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology 

Masteropleiding Business Process Management & IT 

Open University of the Netherlands, faculty of Management, Science & 

Technology 

Master Business Process Management & IT 

IM0602 Voorbereiden Afstuderen BPMIT 

IM9806 Afstudeeropdracht Business Process Management and IT 

Mike van den Bergh 

9 juli 2020 

Afstudeerbegeleider Prof.dr.ir. Remko Helms 

Meelezer Dr.ir. Harry Martin  

Versie nummer: 1 

Status:  Definitief 



ii 



iii 

Abstract 

Ondanks dat het data science onderzoeksveld snel groeit, falen er nog veel data science projecten 

binnen organisaties. Er is nog te weinig bekend over welke factoren bijdragen aan het succesvol 

uitvoeren van een data science project. Het doel van dit onderzoek is om de organisatorische factoren 

inzichtelijk te maken die voor organisaties bijdragen aan het succesvol uitvoeren van een data science 

project. 

In de literatuur zijn 6 terugkerende factoren geïdentificeerd, dat zijn de factoren “organisatiecultuur”, 

“topmanagement support”, ”teamstructuur”, “agile werkwijze”, “werknemerskennis” en 

”organisatorische afstemming”. Deze factoren vormen het theoretische kader en zijn middels case 

studies getoetst met de praktijk.  

Het resultaat van de case studies zijn 21 factoren waarvan er 12 bij alle case organisaties naar voren 

zijn gekomen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is geconcludeerd dat de factoren 

“teamstructuur”, “agile werkwijze”, “werknemerskennis” en “organisatorische afstemming” voor de 

case organisaties bijdragen aan het succesvol uitvoeren van data science projecten.  Niet in alle 

gevallen zijn direct deze thema’s benoemd maar zijn er sub-factoren naar voren gekomen. Dit 

onderzoek toont aan dat deze sub-factoren belangrijker zijn dan de literatuur doet overkomen en 

verfijnen daarmee de verschillende factoren. 

Sleutelbegrippen 

Data science projecten, organisatorische factoren, succesfactoren, projectsucces 
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Samenvatting 

Organisaties hebben steeds meer data en proberen deze middels data science projecten om te zetten 

in nieuwe kennis en inzichten. Een groot deel van de data science projecten mislukt. Ondanks dat door 

de toenemende mogelijkheden het data science onderzoeksveld snel groeit, ligt de focus vooralsnog 

vooral op het toepassen van data science en op algoritmes. Er is weinig bekend over welke factoren 

belangrijk zijn om een data science project succesvol uit te kunnen voeren. Dit onderzoek richt zich op 

de organisatorische factoren die voor organisaties bijdragen aan het succesvol uitvoeren van een data 

science project. 

 

 De onderzoeksvraag van dit onderzoek is “Welke organisatorische factoren dragen voor organisaties 

bij aan het succesvol uitvoeren van data science projecten?”. Door middel van het literatuuronderzoek 

is een wetenschappelijk onderbouwd antwoord gegeven op deze onderzoeksvraag. Op basis van 

verschillende bronnen zijn 6 terugkerende factoren geïdentificeerd, dat zijn de factoren 

“organisatiecultuur”, “topmanagement support”, ”teamstructuur”, “agile werkwijze”, 

“werknemerskennis” en ”organisatorische afstemming”. Deze factoren vormen het theoretische 

kader voor het verdere onderzoek. 

 

Vervolgens is middels case studies het theoretische kader gevalideerd en zodoende gezocht naar een 

antwoord op de onderzoeksvraag. Door middel van interviews is vastgesteld welke organisatorische 

factoren in de praktijk als belangrijk worden ervaren. In totaal zijn er 6 interviews afgenomen bij 3 

verschillende organisaties. Bij iedere organisatie is een teamleider, data science manager of data 

science product owner en een data scientist geïnterviewd.  

 

Het resultaat van de case studies zijn 21 factoren waarvan er 12 bij alle 3 de organisaties naar voren 

kwamen. Er is in dit onderzoek gekozen om de focus op deze 12 factoren te leggen. Het gaat om de 

factoren: “agile werkwijze”, “samenwerking”, “face-to-face contact”, “werknemerskennis”, 

”kennisdeling”, “teamsamenstelling”, “4-ogen principe”, “teamspirit”, “showcaseprojecten”, 

“business impact duidelijk”, “innovatieruimte” en “Proof Of Concept”.  Twee van deze factoren komen 

direct overeen met de factoren uit de theorie, “agile werkwijze” en “werknemerskennis”. De overige 

factoren zijn sub-factoren van de factoren uit de theorie en kunnen gezien worden als een verfijning 

van deze factoren. Zo zijn de factoren “samenwerking” en “face-to-face contact” sub-factoren van de 

factor “agile werkwijze”, “kennisdeling” een sub-factor van “werknemerskennis”,  

“teamsamenstelling”, “4-ogen principe” en “teamspirit” sub-factoren van “teamstructuur” en 

“showcaseprojecten”, “business impact duidelijk”, “innovatieruimte” en “Proof Of Concept” sub-

factoren van “organisatorische afstemming”.  

 

Op basis van de resultaten uit de case studies kunnen de volgende conclusies getrokken worden. De 

factoren “teamstructuur”, “agile werkwijze”, “werknemerskennis” en “organisatorische afstemming” 

dragen voor de drie case organisaties bij aan het succesvol uitvoeren van data science projecten.  

Daar moet aan toegevoegd worden dat in een aantal gevallen niet direct de factoren zijn benoemd 

maar sub-factoren. De thema’s die naar voren zijn gekomen zijn niet direct in de literatuur benoemd 

of hebben daar onvoldoende aandacht gekregen. Dit onderzoek toont aan dat deze sub-factoren 

belangrijker worden ervaren dan de literatuur doet overkomen en verfijnen daarmee de 

verschillende factoren. 

Dit onderzoek draagt bij aan de theorie door inzichtelijk te maken welke organisatorische factoren in 

de praktijk als belangrijk worden gezien voor het succesvol uitvoeren van data science projecten. 
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Summary 

Organizations have more and more data and try to convert it into new knowledge and insights through 

data science projects. A large part of the data science projects fail. Although the data science research 

field is growing rapidly due to the increasing possibilities, the focus is mainly on applying data science 

and on algorithms. Little is known about which factors are important to successfully execute a data 

science project. This research focuses on the organizational factors that contribute to the successful 

execution of a data science project for organizations. 

 

 The research question of this research is “Which organizational factors contribute to the successful 

execution of data science projects for organizations?”. The literature study provides a scientifically 

substantiated answer to this research question. Based on various sources, 6 recurring factors have 

been identified, which are the factors “organizational culture”, “top management support”, “team 

structure”, “agile working method”, “employee knowledge” and “organizational coordination”. These 

factors form the theoretical framework for further research. 

 

Subsequently, the theoretical framework was validated by means of case studies and thus an answer 

to the research question was sought. Interviews have identified which organizational factors are 

perceived as important in practice. In total, 6 interviews were conducted at 3 different organizations. 

A team leader, data science manager or data science product owner and a data scientist were 

interviewed at each organization. 

 

The results of the case studies are 21 factors, 12 of which emerged from all 3 organizations. In this 

study, it was decided to focus on these 12 factors. It concerns the factors: “agile working method”, 

“cooperation”, “face-to-face contact”, “employee knowledge”, “knowledge sharing”, “team 

composition”, “4-eyes principle”, “team spirit”, “showcase projects” , “clear business impact”, “space 

for innovation” and “Proof Of Concept”. Two of these factors correspond directly to the factors from 

the theory, “agile working method” and “employee knowledge”. The other factors are sub-factors of 

the factors from the theory and can be seen as a refinement of these factors. The factors 

“cooperation” and “face-to-face contact” are sub-factors of the factor “agile working method”, 

“knowledge sharing”, a sub-factor of “employee knowledge”, “team composition”, “4-eyes principle” 

and “team spirit” are sub-factors of “team structure” and “showcase projects”, “clear business 

impact”, “space for innovation” and “Proof Of Concept” are sub-factors of “organizational alignment”. 

 

Based on the results from the case studies, the following conclusions can be drawn. The factors “team 

structure”, “agile working method”, “employee knowledge” and “organizational coordination” 

contribute to the successful implementation of data science projects for the three case organizations. 

It should be added that in a number of cases the factors are not directly identified, but sub-factors. 

The themes that have emerged have not been identified directly in the literature or have received 

insufficient attention there. This research shows that these sub-factors are perceived to be more 

important than the literature suggests, thereby refining the various factors. 

This research contributes to the theory by clarifying which organizational factors are considered 

important in practice for the successful implementation of data science projects. 
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1. Introductie  

1.1. Aanleiding 
Data, het is overal, het groeit exponentieel en komt in steeds meer vormen. De potentie van deze 

grote hoeveelheden data, ook wel big data genoemd, is enorm voor organisaties. Data wordt ook wel 

gezien als de nieuwe olie, er is zelfs in 2017 in de The Economist een artikel gepubliceerd met de titel 

“De meest waardevolle bron ter wereld is niet langer olie, maar data”. De vergelijking met olie geeft 

de potentie wel weer van data. Data alleen creëert echter nog geen waarde, dit gebeurt pas door (big) 

data om te zetten in nieuwe kennis en inzichten door het toepassen van data science. Data science is 

een opkomende discipline dat expertises zoals softwareontwikkeling, data management en 

statistieken combineert (Jeffrey Saltz & Crowston, 2017). Volgens Saltz en Crowston (2017) hebben 

data science projecten doorgaans het doel om correlaties en causale relaties te identificeren, 

gebeurtenissen te classificeren en/of te voorspellen, patronen en afwijkingen te identificeren en 

waarschijnlijkheden, interesses en sentiment af te leiden uit data. In de vergelijking van data met olie 

is er echter één groot verschil, oliemaatschappijen weten welke stappen ze moeten nemen om die 

olie om te zetten in waarde. Voor data is er voor deze stappen geen eenduidige aanpak beschikbaar 

ondanks verschillende procesmodellen die vanuit de wetenschap zijn voorgesteld. Door de 

toenemende mogelijkheden op het gebied van big data groeit het data science onderzoeksveld snel. 

Echter ligt de focus voornamelijk op het gebruik van data science en algoritmes en is er weinig 

geschreven over hoe organisaties het beste een data science project kunnen uitvoeren (Jeffrey Saltz 

& Crowston, 2017). Met behulp van big data kunnen managers besluiten gaan nemen op basis van 

bewijs in plaats van intuïtie. Om die reden heeft data science de potentie om het management te 

revolutioneren (McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil, & Barton, 2012). Het uitbreiden van het 

onderzoeksveld met kennis over hoe organisaties het beste data science projecten kunnen uitvoeren 

kan deze potentie alleen maar vergroten.  

1.2. Probleemstelling 
Er is weinig onderzoek gedaan over hoe organisaties data science projecten het beste kunnen 

aanpakken. Er bestaat vanuit de theorie geen “beste” proces model voor een data science project 

(Jeffrey Saltz & Crowston, 2017). Procesmodellen zoals CRISP-DM, SEMMA en KDD bieden niet veel 

richtlijnen over hoe data science teams het beste gemanaged kunnen worden. Daardoor worden data 

science projecten vaak ad hoc aangepakt (Bhardwaj et al., 2014).  Het is voor organisaties onduidelijk 

hoe zij data science projecten het beste kunnen inrichten en besturen. Uit een enquête van Kelly en 

Kaskade (2013) onder 300 bedrijven is naar voren gekomen dat “55% van de Big Data-projecten niet 

wordt voltooid en dat vele anderen tekortschieten van hun doelstellingen”. Hoewel er hiervoor vele 

redenen kunnen zijn, zou met een robuust en team-gebaseerd procesmodel vele van deze redenen 

tijdig kunnen worden geïdentificeerd (Jeffrey Saltz & Crowston, 2017). Een verbeterd procesmodel 

moet resulteren in een kwalitatief hogere project uitkomst (Mariscal, Marban, & Fernandez, 2010). In 

dit onderzoek wordt onderzocht welke organisatorische factoren, zoals cultuur, leiderschap en 

structuur, voor organisaties belangrijk zijn bij het succesvol afronden van een data science project en 

die mogelijk ontbreken of onvoldoende zijn opgenomen in bestaande procesmodellen.  
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1.3. Onderzoeksvraag 
Naar aanleiding van de probleemstelling luidt de centrale vraag: 

 

Welke organisatorische factoren dragen voor organisaties bij aan het succesvol uitvoeren van data 
science projecten? 

 
De focus in dit onderzoek ligt op de organisatorische factoren, dit zijn de factoren die te maken hebben 
met de organisatie van dergelijke projecten zoals middelen, cultuur en processen. Een data science 
project wordt gezien als succesvol als deze volledig is voltooid en haar doelstelling heeft behaald (Gao, 
Koronios, & Selle, 2015).  
Om deze centrale vraag te kunnen beantwoorden zal naast een literatuuronderzoek ook empirisch 
onderzoek moeten plaatsvinden binnen organisaties die data science projecten succesvol hebben 
afgerond. 

1.4. Relevantie 
 

Wetenschappelijk belang 

Hoewel er al redelijk wat onderzoek gedaan is naar de verschillende data science procesmodellen, 

blijft vaak één van de bevindingen dat er geen eenduidig proces / standaard is overeengekomen en 

dat een verbeterde procesmethodologie nuttig zou zijn of zelfs nodig is (J. S. Saltz & Shamshurin, 

2016). Dit onderzoek komt dit tegemoet en richt zich op organisatorische factoren die bijdragen aan 

het succes van data science projecten. Deze factoren zouden bij kunnen dragen aan een verbeterde 

en eenduidige procesmethodologie voor data science projecten.  

 

Maatschappelijk belang 

Ondanks de vele procesmodellen ontbreekt het organisaties nog steeds aan richtlijnen die hen helpen 

om data science projecten succesvol uit te voeren. Inzicht in de succesfactoren voor data science 

projecten, kan voor veel organisaties bijdragen aan een hoger percentage voltooide Big Data-

projecten, beter kunnen bewerkstelligen van hun (Big Data) doelstellingen en aan een kwalitatief 

hogere data science project uitkomst (Mariscal et al., 2010). 

1.5. Onderzoek aanpak 
Dit onderzoek richt zich op het vinden van organisatorische factoren die bijdragen aan het succesvol 

uitvoeren van data science projecten. Het kwalitatieve onderzoek is opgedeeld in een theoretisch en 

praktisch onderzoek. Voor het theoretisch onderzoek wordt in hoofdstuk twee door middel van een 

literatuuronderzoek het theoretische kader gevormd door de belangrijkste procesmodellen en 

ervaringen met data science projecten te inventariseren. Vervolgens wordt door middel van 

semigestructureerde interviews en documentenonderzoek bij een drietal cases onderzocht welke 

organisatorische factoren in de praktijk bij dragen aan het succes van data science projecten. De 

resultaten hiervan zijn terug te vinden in hoofdstuk drie. De resultaten van het praktisch onderzoek 

worden in hoofdstuk vier beschreven en op basis hiervan zijn in hoofdstuk vijf conclusies getrokken 

en aanbevelingen gegeven. 
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2. Theoretisch kader 
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de belangrijkste procesmodellen, hoe 

deze worden toegepast en naar eerdere onderzoeken/ervaringen in data science projecten. Uit de 

beschikbare literatuur is een selectie gemaakt om het theoretische kader te vormen voor dit 

onderzoek dat de richting geeft aan het empirische deel van dit onderzoek. De wijze waarop dit is 

uitgevoerd is in dit hoofdstuk beschreven. 

2.1. Onderzoeksaanpak 
Voor het verzamelen van relevante literatuur is de 

systematisch aanpak van Okoli en Schabram (2010) 

gehanteerd. Okoli en Schabram (2010) hebben een 

methode opgesteld voor het uitvoeren van een 

systematisch literatuuronderzoek. Deze methode bestaat 

uit acht stappen en geeft praktische handvatten voor het 

plannen van het literatuuronderzoek tot aan het schrijven 

van de review (zie figuur 1). Echter ligt de focus bij   op 

stand-alone literatuuronderzoek, in tegenstelling tot 

literatuuronderzoek dat de theoretische achtergrond 

bepaald voor bijvoorbeeld een thesis. Stand-alone 

literatuuronderzoek creëert een solide startpunt voor de 

academische gemeenschap die geïnteresseerd zijn in een 

bepaaldonderwerp (Okoli & Schabram, 2010). De eerste 

twee stappen van deze methode zijn speciaal voor stand-

alone literatuuronderzoek en daarom zijn in dit onderzoek 

alleen de stappen drie tot en met acht toegepast. Voor het 

zoeken naar geschikte literatuur is, naast de artikelen die als 

start set vanuit de Open Universiteit (OU) beschikbaar zijn gesteld, ook gebruik gemaakt van backward 

snowballing, forward snowballing en een online zoekopdracht. De start set is gebruikt om doormiddel 

van backward snowballing en forward snowballing te zoeken naar publicaties over hetzelfde 

onderwerp. Met backward snowballing is gezocht naar oudere publicaties door te kijken naar 

referenties in de artikelen uit de start set. Met forward snowballing is gezocht naar nieuwere 

publicaties door te kijken waar de artikelen uit de start set zijn geciteerd. Vervolgens is de door te 

zoeken in de online bibliotheek van de OU gezocht naar nog meer relevantie literatuur.  Uiteindelijk is 

alle gevonden literatuur beoordeeld op geschiktheid, hiervoor zijn de stappen praktische screening 

(stap vier: practical screen) en kwaliteitsbeoordeling (stap vijf: quality appraisal) van Okoli en 

Schabram (2010) toegepast. In de stap praktische screening is op basis van de publicatietitel een 

inschatting gemaakt of de gevonden artikelen en publicaties wel of niet mee moest worden genomen 

in de kwaliteitsbeoordeling. In de kwaliteitsbeoordeling zijn de artikelen in de volgende vier stappen 

van Janssen (2013) beoordeeld op bruikbaarheid: 

 

Stap 1: Beoordelen op basis van de samenvatting van het artikel.  

Stap 2: Beoordelen op basis van de inleiding en conclusies. 

Stap 3: Beoordelen op basis van het scannend lezen (zoeken naar sleutelwoorden). 

Stap 4: Beoordelen op basis van het volledig lezen van de relevante paragrafen en de minder 

relevante paragrafen ‘diagonaal’  

Figuur 1: Methode van Okoli et al. (2010) 
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Aan het einde van iedere stap is gekeken naar de bruikbaarheid van het artikel voor het onderzoek en 

gekozen voor het wel/niet opnemen in het literatuuronderzoek. Vanuit de resterende artikelen is 

gezocht naar thema’s om tot een richting voor het onderzoek te komen. 

2.2. Uitvoering 
Zoeken naar de literatuur (stap drie van Okoli en Schabram (2010)) 

De start set die vanuit de OU beschikbaar is gesteld, is uitgebreid door in de online bibliotheek van de 

OU met behulp van zoektermen te zoeken naar nieuwe relevante literatuur. Er is gekozen voor de OU-

bibliotheek omdat deze is gekoppeld aan meer dan vijftig databases en daarmee een groot bereik 

heeft. Er is specifiek gezocht naar Engelse en Nederlandse artikelen en publicaties. De gebruikte 

zoektermen zijn geformuleerd vanuit de onderzoeksvraag, daarbij is ook gezocht naar synoniemen, 

gerelateerde termen, verschillende spellingen en vertalingen. Er is niet alleen gezocht naar de termen 

in de titel maar in het gehele artikel. De zoektermen zijn opgenomen in figuur 1. Deze zoektermen zijn 

door middel van “AND” en “OR” statements in één zoekopdracht verwerkt en door de online 

bibliotheek heen gehaald. Deze zoekopdracht heeft geresulteerd in 38 artikelen en publicaties.  

 
Figuur 2: Tabel met gebruikte zoektermen 

Praktische screening (stap vier van Okoli en Schabram (2010)) 

Deze 38 artikelen en de 8 uit de start set zijn in de praktische screening eerst gefilterd op 

wetenschappelijke en peer-reviewed artikelen. Alle 46 artikelen voldeden aan deze criteria, dus er is 

niks uitgefilterd. Verder zijn de artikelen beoordeeld op basis van de titel. De titel gaf een goede indruk 

van het onderwerp en de geschiktheid, bij twijfel is het artikel meegenomen naar de 

kwaliteitsbeoordeling. Na deze beoordeling bleven er nog 28 relevante artikelen over.  

 

Kwaliteitsbeoordeling (stap vijf van Okoli en Schabram (2010)) 

Deze 28 artikelen zijn vervolgens in de kwaliteitsbeoordeling, zoals vermeld in hoofdstuk 2.1, in de 

vier stappen van Janssen (2013) beoordeeld op geschiktheid.  

Stap 1: De samenvatting gaf een goede snelle indruk van het onderwerp en de belangrijkste 

resultaten en daarmee voldoende aanwijzingen over de geschiktheid van het artikel. Deze stap 

heeft het aantal artikelen teruggebracht naar 23. 

Stap 2: Hier zijn de inleiding en conclusies gelezen, dit gaf een goede indruk van de 

probleemstelling en de relevantie. Op basis hiervan is opnieuw de geschiktheid bepaald en deze 

stap heeft het aantal artikelen teruggebracht naar 17. 
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Stap 3: In de derde stap is het artikel scannend gelezen en gezocht naar sleutelwoorden uit figuur 

2 om snel vast te stellen of het artikel relevante informatie bevatte. Stap 3 heeft het aantal 

artikelen teruggebracht naar 15.  

Stap 4: In de laatste stap zijn relevante paragrafen (o.a. die met de sleutelwoorden) gelezen en de 

overige paragrafen diagonaal. In deze stap zijn er geen artikelen meer weggevallen.  

 

Uiteindelijk hebben de start set en online zoekopdracht na het doorlopen van alle 

beoordelingsstappen totaal 15 bruikbare artikelen opgeleverd. Deze artikelen zijn vervolgens gebruikt 

om met behulp van backward en forward snowballing nog meer interessante artikelen te vinden. Dit 

heeft nog eens 1 extra bruikbare artikel opgeleverd. In bijlage 1 is het uitgebreide zoekplan terug te 

vinden.  

 
Figuur 3: Resultaten zoekplan 

In de volgende paragraaf zijn stap zes en zeven van Okoli en Schabram (2010) toegepast. 

2.3. Resultaten en conclusies 
Vanuit de verzamelde literatuur is gezocht naar een antwoord op de onderzoeksvraag dat het 

theoretisch kader voor het verdere onderzoek vormt. Hiervoor is een generieke aanpak voor het 

analyseren van kwalitatieve gegevens gehanteerd, namelijk thematische analyse. Het doel van deze 

aanpak is om te zoeken naar thema’s of patronen die voorkomen in data sets (zoals artikelen en 

interviews) (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Met behulp van deze aanpak zijn 6 terugkerende 

factoren geïdentificeerd. In deze paragraaf wordt de analyse van de 16 artikelen samengevat. Tabel 1 

toont de geïdentificeerde factoren en de bijbehorende artikelen. De artikelen zijn gecodeerd en de 

vertalingen zijn terug te vinden in het uitgebreide zoekplan (bijlage 1) 

 

Factor Referentie artikelen 

Organisatiecultuur O7, O15, O16, O20, S3, S4, S5, F4,  

Topmanagement support O2, O7, O15, O20, O21, S2, S3, S4, S5, F4 

Teamstructuur O1, O2, O20, S1, S2, S5, F4 

Agile werkwijze O2, S2, S7, S8, F4 

Werknemerskennis O15, O20, S3, S4, S5 

Organisatorische afstemming F4, O20, O21, S2, S3 
Tabel 1: Overzicht van gevonden thema's en artikelen 

De factoren worden hieronder verder beschreven. 

 

Organisatiecultuur 

Volgens Kalema en Mokgadi (2017) houdt de cultuur van de organisatie verband met hoe het zijn 

prestaties evalueert, zijn middelen toewijst en zijn werknemers motiveert om zich te gedragen en hun 

taken uit te voeren. De eerste vraag die een data gedreven organisatie zichzelf moet stellen is niet 

“wat denken we?” maar “wat weten we?” (McAfee et al., 2012). In een data gedreven cultuur wordt 

data als een asset beschouwt en worden beslissingen genomen op basis van inzicht en feiten in plaats 

van instinct (McAfee et al., 2012; Mikalef, Boura, Lekakos, & Krogstie, 2019; Watson, 2014). Executive 
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(senior management) sponsoring is belangrijk om een op feiten gebaseerde besluitvormingscultuur te 

creëren. Er zijn een aantal dingen die het senior management kunnen doen om de cultuur te 

veranderen, zoals top-down begeleiding en/of mandaat afgeven, promoten van uitwisseling van 

informatie, beschikbaar stellen van data analytics trainingen en promotie van data gedreven 

denkwijze (Hausladen & Schosser, 2020; Kalema & Mokgadi, 2017; LaValle, Lesser, Shockley, Hopkins, 

& Kruschwitz, 2011; Watson, 2014).  

 

Topmanagement support 

In de meeste studies kwam topmanagement support naar voren als een kritische succesfactor op het 

gebied van data science projecten. Om maximaal voordeel uit een data science project te halen, is het 

belangrijk om steun te krijgen vanuit het topmanagement. Data science projecten hebben een grotere 

kans van slagen wanneer ze de kern van de bedrijfsstrategie aanpakken en het topmanagement is in 

de positie om hierover te beslissen. Ook zijn in data science projecten vaak meerdere 

organisatieonderdelen betrokken en het topmanagement heeft de macht om deze 

organisatieonderdelen op elkaar af te stemmen om een succesvol project te bereiken. Daarnaast kan 

het topmanagement helpen om obstakels weg te nemen (Gao et al., 2015; Kalema & Mokgadi, 2017; 

Troilo, De Luca, & Guenzi, 2017).  Communicatie is hier wel belangrijk, zo zal er frequent een dialoog 

met het topmanagement moeten plaatsvinden (J. S. Saltz & Shamshurin, 2016). 

 

Teamstructuur 

Om maximaal voordeel te halen uit data science projecten moet er een cross-functioneel en 

multidisciplinaire team worden ingericht. Dit kan een tijdelijk team of een onafhankelijk 

organisatieonderdeel zijn. Naast samenwerking tussen organisatieonderdelen moeten IT-experts, 

data scientists, besluitvormers en eventuele andere experts bij het team betrokken worden (Dutta & 

Bose, 2015; Gao et al., 2015). Gao et al. (2015) geven aan dat door de beveiligings- en ethische 

aspecten in data science projecten het belangrijk is om ook risico-, juridisch- en compliance 

vertegenwoordigers vroeg in het project te betrekken. 

 

Agile werkwijze 

Interactie en iteratie vormen de basis voor het succes van een data science project ((J. S. Saltz & 

Shamshurin, 2016; Schmidt & Sun, 2018). Een agile werkwijze faciliteert de interactie en iteratie van 

een data science project (Schmidt & Sun, 2018). Volgens J. S. Saltz en Shamshurin (2016) heeft een 

agile manier van werken nog meer voordelen ten opzichte van een traditionele waterval methoden 

zoals snelle time-to-market, goede samenwerking en tijdige onthulling van potentiele risico’s. De 

meest voorkomende agile aanpakken zijn Scrum en Kanban (Jeff Saltz, Hotz, Wild, & Stirling, 2018). 

Het resultaat van een gecontroleerd experiment van Jeffrey Saltz en Crowston (2017) is dat Kanban 

betere projectresultaten oplevert dan Scrum. 

 

Werknemerskennis 

Afwijzing van data science initiatieven door werknemers wordt het meest veroorzaakt door een 

negatieve houding ten opzichte van technologische innovatie. Deze negatieve houding komt vaak 

voort uit het onbekende. Werknemers kennis laten opbouwen in data science en de toepassing ervan 

kunnen helpen om dit te verminderen. Ze hoeven geen expert te zijn maar moeten wel het potentieel 

begrijpen (Hausladen & Schosser, 2020; Watson, 2014). Daarnaast is het voor een organisatie 

belangrijk om, met de huidige technologische ontwikkelingen, werknemers aan te trekken, te werven 

en te behouden die in staat zijn om de nieuwste technologieën te gebruiken voor data science. Er zijn 

verschillende vaardigheden, waaronder een combinatie van expertise op het gebied van business, 
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data en analyse (Hausladen & Schosser, 2020; Kalema & Mokgadi, 2017; LaValle et al., 2011; Watson, 

2014). 

 

 

 

Organisatorische afstemming 

Data science projecten moeten worden afgestemd op de organisatie waarin ze moeten worden 

uitgevoerd. Het gaat om afstemming met en ondersteuning van de organisatiestructuur, belangrijkste 

activiteiten, bedrijfsdoelen, visie en de bedrijfsstrategie (Gao et al., 2015; Klievink, Romijn, 

Cunningham, & de Bruijn, 2017; J. S. Saltz & Shamshurin, 2016; Watson, 2014).  Het hebben van een 

duidelijke strategie over het uitvoeren van een data science project en deze onderdeel te maken van 

de bedrijfsstrategie moet er voor zorgen dat projecten zijn afgestemd op de organisatie (Gao et al., 

2015). Een dergelijke strategie moet holistisch, bedrijfsgericht, flexibel, structureel en haalbaar zijn. 

Een effectieve strategie is essentieel voor een organisatie om uitdagingen te vermijden en 

concurrerend te blijven (Kalema & Mokgadi, 2017). Het ondersteunen van een goed gedefinieerd 

bedrijfsdoel is van vitaal belang voor data science projecten om waarde voor de organisatie te leveren. 

Data science projecten moeten worden gedreven door mensen uit de business in plaats van IT (Gao 

et al., 2015; Watson, 2014). Gao et al. (2015) geeft aan dat er metingen moeten worden uitgevoerd 

om te bepalen in welke mate de bedrijfsdoelstellingen door het project worden ondersteund.  

 

Diverse studies geven aan dat verschillende factoren invloed hebben op het succes van data science 

projecten. Zoals elke andere technologische innovatie kunnen deze factoren van organisatie tot 

organisatie verschillen (Kalema & Mokgadi, 2017). Kunnen we verwachten dat bij organisaties die 

succesvolle data science projecten hebben afgerond, inderdaad deze factoren belangrijk zijn? Of zijn 

er nog andere factoren die meespelen? 

2.4. Doel van het vervolgonderzoek 
Het doel van dit literatuuronderzoek was om aan de hand van de literatuur een wetenschappelijk 
onderbouwd antwoord te geven op de onderzoeksvraag. De literatuuronderzoek heeft zes factoren 
opgeleverd die belangrijk zijn voor de succesvolle uitvoering van data science projecten en die 
daarmee het theoretische kader vormen voor het vervolgonderzoek. Het doel van het 
vervolgonderzoek is door middel van case studies deze theoretische kader te valideren. Uit het 
vervolgonderzoek zal blijken in hoeverre deze factoren in de praktijk ook belangrijk worden ervaren 
of dat er wellicht nog andere factoren zijn. 
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3. Methodologie 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde empirisch onderzoek verantwoord. In de eerste paragraaf 

wordt de argumentatie voor de gekozen onderzoeksmethode gegeven. In de daaropvolgende 

paragrafen wordt deze onderzoeksmethode wat meer in detail besproken, hoe de verzamelde 

gegevens geanalyseerd worden en wordt op de methode gereflecteerd.  

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n)  
Middels dit onderzoek wordt er getracht nieuwe inzichten te ontwikkelen door bij verschillende 

organisaties te onderzoeken hoe zij data science projecten managen om deze projecten tot een succes 

te brengen. Dit typeert een kwalitatief onderzoek (Martin, 2013). Case studie onderzoek is hier 

uitermate geschikt voor en is één van de belangrijkste strategieën die wordt gebruikt bij kwalitatief 

onderzoek. Case studie onderzoek is een methode voor empirisch onderzoek naar een onderwerp of 

fenomeen in haar natuurlijke omgeving (Saunders et al., 2016). Het kwalitatief onderzoek betreft een 

multiple holistic case studie onderzoek. Het betreft een multiple case studie omdat meerdere 

casussen worden onderzocht om vergelijkingen te kunnen doen. Er is gekozen voor holistic case studie 

omdat de gekozen case als geheel wordt gezien. De ‘case’ in case studie verwijst in dit onderzoek naar 

een organisatie met ervaring (> 10 projecten) in het uitvoeren van data science projecten. Er gekozen 

om vergelijkbare organisaties (grote organisaties met meer dan 1000 medewerkers) te onderzoeken 

omdat hier vergelijkbare resultaten worden verwacht (literal replication) en daarmee de 

generaliseerbaarheid van dit onderzoek wordt verhoogd. De kwalitatieve data worden verzameld 

door middel van meerdere dataverzamelingsmethoden. Het doel van dit onderzoek is om data vanuit 

deze organisaties samen te brengen om zo de theoretische kader te valideren. Het multiple case studie 

ontwerp van Yin (2013) wordt hiervoor toegepast, zie figuur 1.  

 

 
Figuur 4: Multiple case study design (Yin, 2013) 

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 
In deze multiple case studie wordt bij drie organisaties data verzameld over de organisatorische 

factoren in data science projecten die voor hen belangrijk zijn voor een succesvolle uitvoering. De 

dataverzamelingsmethoden die in dit onderzoek worden toegepast zijn semigestructureerde 

interviews en documentanalyse. De geselecteerde organisaties hebben ruime ervaring met data 

science projecten (> 10 projecten) en zijn werkzaam in verschillende branches. Vanuit de 

caseorganisaties zijn medewerkers met ervaring in data science projecten geselecteerd voor de 
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interviews. Deze personen zijn minimaal één jaar betrokken geweest bij verschillende data science 

projecten. Op basis van de in hoofdstuk 2.3 gevonden thema’s zijn interviewvragen (bijlage 4) 

ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de verkregen informatie kan worden gekoppeld aan de 

theoretische achtergrond en om ervoor te zorgen dat deze de onderzoeksvraag beantwoorden. De 

interviews die worden afgenomen zijn semigestructureerd van aard. Deze wijze van interviewen biedt 

de mogelijkheid om antwoorden te peilen, antwoorden te laten toelichten of voort laten bouwen op 

antwoorden. In de uitnodiging wordt aangegeven wat het doel is van het onderzoek en dat de 

respondenten anoniem blijven. Alle interviews worden afgenomen onder vergelijkbare 

omstandigheden zoals: een twee uur tijdslot, op het bedrijfsterrein in een (afgesloten) vergaderruimte 

die externe onderbrekingen of invloeden minimaliseerde, één op één en met behulp van dezelfde 

interviewstructuur. Van ieder interview worden, indien daar toestemming voor is gegeven, 

geluidsopnames gemaakt. Deze opnames worden gebruikt voor het uitwerken van de interviews. Aan 

het einde van de interviews wordt gevraagd of bepaalde zaken weg gelaten moeten worden in de 

transcripties in verband met vertrouwelijkheid. De uitwerkingen zijn geen letterlijke maar woordelijke 

transcripties. Er zal voldoende tijd tussen interviews ingepland worden voor de uitwerking. De 

transcripties zullen worden gedeeld met en gecontroleerd door de respondent, om zo eventuele 

vertrouwelijke zaken of interpretatiefouten te verwijderen of corrigeren. Naast het afnemen van 

interviews wordt er ook documentanalyse toe gepast. De te analyseren documenten zijn procedures 

en beleidsdocumenten, lessons learned documenten en andere documenten die tijdens interviews 

naar boven komen. Deze analyse wordt gedaan om documenten te controleren op relevante 

informatie en als bewijslast voor uitspraken die tijdens interviews zijn gedaan. Met behulp van 

documentanalyse en de interviews zal informatie worden verkregen vanuit verschillende 

invalshoeken. Alle gebruikte gegevens zoals interviewvragen, interviewuitwerkingen, opnames en 

gebruikte documenten worden gearchiveerd.  

3.3. Gegevensanalyse 
Voor het analyseren van de verzamelde data is gekozen voor de thematische analyse aanpak van 

Saunders et al. (2016) waarbij in de data gezocht wordt naar voorkomende thema’s of patronen. Deze 

aanpak pakt het analyseren stapsgewijs aan. De stappen die doorlopen worden zijn als volgt: 

1. Bekend raken met de data 

2. Coderen van data 

3. Zoeken naar thema’s en herkennen van relaties 

4. Verfijnen van thema’s en testen proposities 

Deze stappen zijn in dit onderzoek doorlopen en zullen in deze paragraaf verder worden beschreven. 

Bekend raken met de data 

Saunders et al. (2016) geeft aan dat zonder vertrouwd te raken met de data, de hierop volgende 

analytische stappen geen zin zullen hebben. In dit onderzoek is door het maken van aantekeningen 

tijdens de interviews, het terugluisteren van interviewopnames, het uitwerken van de interviews en 

het inzien van documenten in een vroeg stadium al vertrouwd geraakt met de data.  

 

Coderen van data 

Coderen is gebruikt om data met vergelijkbare betekenissen te kunnen categoriseren. Het coderen 

omvat het labelen van elk stukje data binnen bijvoorbeeld een transcript met een code die dat stukje 

data symboliseert of samenvat. Dit maakt het mogelijk om de oorspronkelijke data te groeperen en 

wordt ieder stukje data toegankelijk voor verdere analyse. Zonder coderen is het moeilijk om al deze 

data te begrijpen en te beheren. Met het coderingsproces wordt data gekoppeld die naar hetzelfde 
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aspect of betekenis verwijzen, of juist contrasteren en daarom wil kunnen vergelijken (Saunders et al., 

2016). Voor het coderen van de data is gekozen voor de methode van Ose (2016) welke gebruikt maakt 

van Microsoft Word en Microsoft Excel. Met deze methode wordt de data uit de transcripties en 

documenten in Word gekopieerd naar Excel en door middel van enkele veel voorkomende Excel 

functies, wordt de data klaar gemaakt voor codering. Na het coderen in Excel wordt de data 

gesorteerd bij code en teruggebracht naar Word en verder opgemaakt voor analyse. Voor de gebruikte 

codes zijn er drie hoofdbronnen gebruikt, zie figuur 5. 

 
Figuur 5: Bronnen en soorten codering (Saunders et al., 2016) 

Het is een hybride manier van coderen waarbij enerzijds de codes zijn ontstaan vanuit de theorie en 

anderzijds vanuit de data. De theorie gedreven codes komen voort uit het literatuur onderzoek 

(paragraaf 2.3). De data gedreven codes kunnen ook weer op twee manieren ontstaan, namelijk uit 

labels die zijn ontwikkeld die een stukje data het beste omschrijven en op basis van werkelijk 

genoemde termen uit interviews of documenten.   

Zoeken naar thema’s en herkennen van relaties 

In de praktijk blijkt dat al tijdens het verzamelen en coderen gestart wordt met het zoeken naar 

thema’s, patronen en relaties. Het zoeken naar thema’s begint echter pas volledig wanneer alle data 

is gecodeerd (Saunders et al., 2016). Volgens Saunders et al. (2016) is een thema een brede categorie 

met daaronder verschillende codes die aan elkaar gerelateerd lijken te zijn. In deze stap is uit de lijst 

met codes gezocht naar patronen en relaties om zo een korte lijst van thema’s samen te stellen die 

betrekking hebben op de onderzoeksvraag. Hier is gekeken naar relaties, overeenkomsten en 

overlappingen in de verschillende codes. Vervolgens zijn met behulp van een aantal vragen, opgesteld 

door Saunders et al. (2016) (zie bijlage 2), de thema’s en hun onderlinge relaties verder gedefinieerd.  

 

Verfijnen van thema’s en testen proposities 

Het verfijnen van de thema’s en hun relaties is een belangrijk onderdeel in het analytische proces. De 

thema’s moeten namelijk een goed gestructureerd analytisch kader bieden om de analyse voort te 

kunnen zetten. Door het steeds weer opnieuw lezen en organiseren van de data, codes en thema’s, 

zijn de thema’s verfijnd. Zo zijn initiële thema’s gecombineerd, gescheiden of weg gevallen. Door het 

onthullen van patronen en relaties tussen thema’s, zijn proposities ontwikkeld.  Deze proposities zijn 

getest om te kunnen concluderen dat er werkelijk een relatie is. De proposities zijn getest door in de 

data te zoeken naar alternatieve verklaringen en negatieve voorbeelden (contrasten). Alleen door de 

geïdentificeerde proposities te testen kunnen geldige conclusies en verklarende theorieën worden 

geformuleerd (Saunders et al., 2016). 



11 
 

 

De thematische aanpak van Saunders et al. (2016) bood een flexibele en systematische benadering 

voor het analyseren van kwalitatieve data. Doordat Saunders et al. (2016) geen volledig beschreven 

procedures aanbiedt, gaf dit de flexibiliteit voor de onderzoeker om een voor hem meest geschikte 

methode te hanteren. Een nadeel van deze aanpak was dat het analyseren veel tijd in beslag kon 

nemen door het steeds verder ontwikkelen en verfijnen van de codes en thema’s waardoor data 

mogelijk ook weer opnieuw ingedeeld moest worden.  

  

3.4. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische 

aspecten 
Kwaliteit in kwalitatief onderzoek is een lastig onderwerp, vanwege de persoonlijke inbreng van de 

onderzoeker en de aard van de te verzamelen data. Een gebrek aan objectiviteit wordt ook wel gezien 

als de achilleshiel van kwalitatief onderzoek. Een reden te meer om juist bij kwalitatief onderzoek veel 

aandacht te schenken aan kwaliteit en de maatregelen om die kwaliteit te waarborgen en te 

verbeteren. Om de kwaliteit en validiteit van het onderzoek te controleren, is aan de volgende vier 

kwaliteitscriteria van Yin (2013) voldaan: construct validiteit, interne validiteit, externe validiteit en 

betrouwbaarheid. De beperkingen zullen in hoofdstuk 5 worden besproken. 

Construct validiteit 

Om construct validiteit te verhogen zijn meerdere bronnen gebruikt. Zo is een literatuurstudie 

uitgevoerd om het theoretisch raamwerk neer te zetten. In dit raamwerk zijn een aantal, in de 

literatuur bekende, thema’s beschreven omtrent het onderzoeksgebied. Deze thema’s zijn weer 

gebruikt voor het opstellen van de interview vragen. Daarnaast is er een interviewprotocol 

beschreven. Onderdeel hiervan was dat in de inleidende E-mail en aan het begin van de interviews 

aan de respondenten het doel van het onderzoek uitgelegd wordt. Tijdens de interviews zijn van 

tevoren en tijdens de interviews thema’s duidelijk uitgelegd. Daarnaast is bewijsmateriaal verzameld 

en gearchiveerd (chain of evidence). Hierin staat bewijsmateriaal over de manier waarop data is 

verzameld, geanalyseerd maar ook de onderbouwing van conclusies door middel van onder andere 

quotes en documenten. 

 

Interne validiteit 

Om de interne validiteit te waarborgen is allereerst de onderzoeksmethodologie diepgaand 

beschreven. Ten tweede is er een uit de literatuur afgeleide theoretisch kader geformuleerd dat wordt 

gebruikt voor de case studies. Ook zijn de resultaten uit het theoretisch kader mede gebruikt voor de 

categorisering van de geobserveerde resultaten. Door op verschillende manieren data te verzamelen 

(literatuurstudie en interviews) is triangulatie bereikt. Als laatste zijn alle interviews onder 

vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd, waaronder één-op-één in een afzonderlijke 

vergaderruimte om zo sociaal wenselijke antwoorden te minimaliseren. 

 

Externe validiteit 

Gezien de aard van een case studie is de externe validiteit laag. Echter om de externe validiteit zo veel 

mogelijk te waarborgen zijn meerdere qua grootte vergelijkbare organisaties en medewerkers met 

dezelfde rollen geselecteerd.   
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Betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te maximaliseren, zijn alle onderzoekstappen transparant 

gemaakt. Dit is gedaan door iedere stap en gemaakte keuze te documenteren en toe te lichten. Zo is 

inzichtelijk gemaakt op welke wijze onderzoeksgegevens zijn verkregen. Om de betrouwbaarheid 

verder te vergroten zijn gebruikte termen, afkortingen en vragen zo goed mogelijk uitgelegd om 

verkeerde interpretatie te voorkomen. Ook zijn de interviews (met goedkeuring) opgenomen om een 

nauwkeurige registratie van de resultaten mogelijk te maken. Bovendien konden deze opnames 

opnieuw beluisterd worden, wat handig kon zijn tijdens de data analyse. Daarnaast is er een Excel-

database waarin alle interviewvragen, opnames, transcripties, observaties, coderingen en thema’s, 

notities en documenten zijn opgeslagen.  

 

Ethische aspecten 

In dit onderzoek zijn personen betrokken en daar komen ethische aspecten bij kijken. Zo hebben de 

personen vrijwillig mee gedaan aan de interviews en hebben zij daar schriftelijk toestemming voor 

gegeven. Zo is ook voor iedere persoon het interviewprotocol gevolgd waarin staat dat bij de agenda 

uitnodiging aangegeven wordt waar het onderzoek over gaat en dat met toestemming de data 

geanonimiseerd wordt gebruikt voor publicatie. Ook is aan het begin van de interviews nogmaals het 

doel van het interview uitgelegd, toestemming gevraagd voor het opnemen en voor het uiteindelijk 

(geanonimiseerd) publiceren. Er is nadrukkelijk aangegeven dat in de publicatie resultaten niet te 

herleiden zullen zijn naar de persoon. Aan het einde van de interview is gevraagd of er zaken zijn die 

niet in het transcript terug mogen komen in verband met vertrouwelijkheid. 

 

4. Resultaten 
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is het in hoofdstuk 3 beschreven plan ten 

uitvoering gebracht. Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoering van de gegevensverzameling, 

gegevensanalyse en de resultaten.  

 

Gegevensverzameling 

De gegevensverzameling is uitgevoerd volgens het in hoofdstuk 3 beschreven plan, echter door de 

Covid-19 maatregelen waren een aantal aanpassingen noodzakelijk. Zo zijn de interviews allemaal 

digitaal afgenomen middels videobel afspraken. Zo is gebruik gemaakt van applicaties als MS Teams 

en Skype. Het voordeel hiervan was dat er gebruik gemaakt is van de ingebouwde mogelijkheid om 

een gesprek op te nemen.  Vanwege de nieuwe wijze van interviewen is ook de tijd die er voor werd 

gereserveerd terug gebracht van twee naar max anderhalf uur. Dit is gedaan omdat, grotendeels door 

de Corona situatie, de prioriteiten bij organisatie elders lagen en een twee uur durend interview niet 

altijd in de agenda te passen viel.  

 

Gegevensanalyse 

Voor het analyseren van de uit de interviews verzamelde gegevens is gebruik gemaakt van de in 

hoofdstuk 3.3 beschreven aanpak Saunders et al. (2016). Het coderen van alle interview data middels 

de methode van Ose (2016) resulteerde totaal in 46 codes. De data en codes zijn verder geanalyseerd 

op terugkerende en contrasterende factoren. In deze stap is licht afgeweken van het plan. Voor het 

ordenen en categoriseren van de codes en thema’s zijn, alvorens dit in Word te doen (stap uit de 

methode van Ose (2016)), de codes afgedrukt om dit snel en eenvoudiger op een tafel te kunnen 

uitvoeren. De categorisering is gedaan op basis van clustering, waarbij codes die gerelateerd zijn aan 

elkaar ondergebracht onder een thema. Daarnaast zijn ook niet relevante thema’s verwijderd. Dit 
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heeft uiteindelijk geleid tot 21 organisatorische thema’s of factoren die van invloed zijn op data 

science projecten (tabel 1). De resultaten van de case analyses en de cross case analyse worden in de 

volgende paragraaf verder uitgewerkt. 

 

 Case 1 Case 2 Case 3  

Showcaseprojecten x x x 

Business impact duidelijk x x x 

Innovatieruimte x x x 

Prioriteren  x x 

Definiëren x   x 

Teamsamenstelling x x x 

4-ogen principe x x x 

Werknemerskennis: Vaardigheden, Expertise, Senioriteit x x x 

Agile werkwijze x x x 

Samenwerking x x x 

Face-to-face contact x x x 

Proof Of Concept: Prototypen. Experimenten, Pilots x x x 

Faciliteren x  x 

Randzaken wegnemen x  x 

Evaluatie x x x 

Verantwoordelijkheid  x  
Kennisdeling x x x 

Ruimte voor ontwikkeling x   

Organisatiestructuur x   

Zichtbaarheid x  x 

Team spirit x x x 
Tabel 1: In de data gevonden thema's 

Resultaten  

Allereerst zullen de individuele case organisaties worden beschreven. De beschrijving bestaat uit de 

organisatie context en een omschrijving van de aanpak van data science projecten. Na de individuele 

case organisatie beschrijvingen worden de cases met elkaar vergeleken in een cross case analyse. 

Case organisatie 1 

Case organisatie 1 is een overheidsinstantie met meer dan 20.000 medewerkers. De teamleider data 

science is van mening dat op data science gebied de organisatie nog niet heel erg volwassen is. Waar 

de organisatie eerder nog data scientists binnen haalde zonder daar echt klaar voor te zijn, zijn ze 

inmiddels wel zo ver dat ze begrijpen wat de mogelijkheden zijn van big data en dat er meer nodig is 

dan alleen data en een data scientist. De organisatie zelf heeft nog moeite om de vertaling naar data 

science te maken maar daar worden ze nu door ondersteund door het data science team dat op zoek 

is gegaan naar data science use cases met behulp van een aantal sprekende voorbeeldprojecten 

(showcases). Voor het ontstaan van het data science team zaten de data scientists verspreid door de 

organisatie. Een jaar geleden zijn ze bij elkaar gebracht in één team en uitgebreid met omgeschoolde 

BI-medewerkers en onderzoekers. Het team bestaat uit acht data scientists en een teamleider. Iedere 

data scientist werkt gemiddeld aan twee tot drie projecten tegelijkertijd met een gemiddelde 

doorlooptijd van zeven maanden. Voorbeelden van projecten waar het data science team aan heeft 

gewerkt zijn fraude detectie, voorspelmodellen en beeldherkenningsalgorithmes. 
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Ideeën voor projecten ontstaan tijdens brainstormsessies die het team wekelijks heeft. Maar ook 
mede dankzij het portfolio dat het team in de afgelopen tijd heeft opgebouwd, waar 
voorbeeldprojecten in zijn opgenomen, ontstaan er nieuwe ideeën vanuit de organisatie zelf. Ook is 
data science nu onderdeel van het management portefeuille, waardoor er ook weer nieuwe ideeën 
kunnen ontstaan. Een nieuw idee wordt altijd verder uitgewerkt in een intakegesprek. Daarvoor wordt 
een standaardformulier gebruikt waarmee de klantvraag en de toegevoegde waarde duidelijker 
wordt. “Het is voor ons een belangrijke manier om grip op de zaak te krijgen en ook om de goede 
vragen te stellen en blijven stellen” geeft één van de respondenten aan Dit intakegesprek wordt altijd 
gedaan met de teamleider data science, of een senior data scientists, en één van de data scientists. 
Een respondent geeft aan “we hebben wel geleerd dat het goed is om te weten wie aan tafel zit en 
waar de toegevoegde waarde zit”. Het goed kunnen uitvragen van de klant zien zij dan ook als één van 
de belangrijkste vaardigheden die in het team aanwezig moet zijn. Een vaardigheid die volgens de 
teamleider nog vaak ontbreekt bij de wat jongere collega’s. Daarover zegt een respondent  “ik merk 
dat de jongere collega’s niet altijd even goed doorvragen in een gesprek met de klant.” Het ingevulde 
intakeformulier wordt vervolgens besproken in een wekelijks teamoverleg en bepaald of het project 
kansrijk is. Of een project kansrijk is wordt bepaald op basis van een aantal criteria: wat is de business 
impact, kan het data science team er van leren en is het binnen een redelijke termijn te leveren. Het 
opnemen van criteria draagt volgens hen echt bij aan het succes van data science projecten. Als een 
project kansrijk is en het intakeformulier is gecontroleerd kan er worden gestart aan het project. 
Daarnaast werkt het team ook aan onderzoekende projecten, waar in het begin geen directe 
klantvraag tegenover staat. Het is belangrijk om ruimte te krijgen om te kunnen innoveren zonder dat 
daar direct prestatiedruk op ligt. Door een tekort aan mensen is die prestatiedruk nu wel opgelegd 
door het management en daar zien ze wel een groot risico. “Echter zit daar wel een groot risico dat je 
een project gaat doen om uren te schrijven terwijl je incentive een goed idee moet zijn. We zijn nog 
zoekende naar een goede mix. Alles betaald gaat niet werken want je moet die speel- en innovatie 
ruimte hebben” volgens de teamleider.  
 
Aan het begin van het project wordt er een projectplan opgesteld. Ook voor het projectplan wordt er 

een standaard document gehanteerd waar de vraag  iets specifieker wordt uitgewerkt, het aantal 

benodigde uren voor de eerste iteratie(s) en wordt ook business commitment gevraagd vanuit de 

klant in de vorm van contact en tijd. Daarnaast is het een stukje verwachtingsmanagement zodat de 

klant betere verwachtingen heeft voor wat betreft tijd en opleveringen. Verkeerde interpretatie van 

de opdracht heeft eerder weleens geleid tot een mislukt project. Het is belangrijk om niet alleen het 

intakeformulier in te vullen maar ook te bespreken met de klant. Een respondent zegt hierover “bij 

één project die misliep, bleek ondanks de volledig ingevulde intakeformulier, de opdracht verkeerd 

geïnterpreteerd te zijn”.  

Bij het opstellen wordt ook invulling gegeven aan het projectteam, dit doet het team samen. Daarbij 

wordt gekeken naar de beschikbaarheid, ervaring, vaardigheden en ambities. Zoals in het projectplan 

is aangegeven, wordt daar ook één of meerdere personen vanuit de opdrachtgever aan toegevoegd. 

Eén daarvan is de product owner en is het operationeel aanspreekpunt en de overige zijn er voor de 

domeinkennis. De product owner heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid om aan te geven of het 

project nog kansrijk is en de juiste impact heeft. In de fase waar echt een gegevensstroom nodig is, 

wordt er ook een data engineer aan het team toegevoegd. 

 

Voor de uitvoering van het project wordt het 4-ogen principe gehanteerd. Er worden twee data 

scientists op het project gezet waarbij er één in de projectlead rol meer coördinerend werkt en de 

ander als ontwikkelaar meer uitvoerend.  

Een belangrijke vaardigheid die aanwezig moet zijn binnen het team is goed kunnen communiceren 

met de klant omdat daar de inzichten uit moeten komen en een beeld geven van de “echte” wereld. 

Zeker ook omdat het team een agile werkwijze hanteert waarbij nauw wordt samengewerkt met de 
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klant. De werkwijze is een vorm van Agile Scrum waarbij niet alle aspecten worden toegepast. Door 

deze werkwijze worden er kleine stappen gezet zodat overzien kan worden wat er gebeurt en op tijd 

worden bijgestuurd. Daarnaast maak je continue samen met de klant het proces door. De projecten 

die zijn mislukt hadden vaak als reden dat de betrokkenheid vanuit de klant erg laag was. Wensen, 

eisen, prioriteiten veranderen over tijd en daarom moet je daar snel van op de hoogte zijn om je 

project daar op bij te sturen. Daarom zien zij die nauwe samenwerking met de klant als succes factor 

voor dergelijke projecten.  

Door periodieke overleggen met de klant en door op een vaste dag in de fysiek samen te zitten, 

ontstaat die goede samenwerking geeft één van de respondenten aan. Bovendien heeft het fysiek bij 

de klant zitten als extra voordeel dat je snel kunt schakelen en reageren. Eén van de respondenten 

geeft aan dat als erg prettig te ervaren. Een leerpunt is geweest om minimaal één keer per twee weken 

face-to-face, telefonisch of videobellen contact te hebben met de product owner om het project 

levend te houden. Nog een leerpunt is geweest om de klant mee te nemen in beslissingen, ook daar 

is de samenwerking beter door geworden. Naast het frequente contact met de klant hebben de twee 

data scientist frequent contact door onder andere wekelijks bij elkaar te komen om de taken te 

verdelen. 

Bij het uitvoeren van een data science project wordt vaak niet gangbare tooling gebruikt. Het is dan 

wel belangrijk dat je gefaciliteerd wordt in de juiste tooling en een fysieke omgeving waar de data 

scientist zijn werk kan doen en alle partijen samen kunnen komen. Het team heeft moeite om in de 

kantoorautomatiserings gedomineerde organisatie deze voorzieningen voor elkaar te krijgen. Met 

deze voorzieningen zou het team een stuk slagvaardiger zijn. Naast de juiste voorzieningen vindt het 

team het ook belangrijk om randzaken weg te laten nemen voor het team zoals politieke rompslomp 

en financiële zaken. Daardoor kunnen zij zich blijven focussen op data science en verstikken ze niet in 

de randzaken. Het wegnemen van die randzaken wordt veelal gedaan door de teamleider data science 

en de ervaren collega’s. 

Het team begint met het opleveren van een werkend prototype waarmee ze de potentie kunnen laten 

zien. Dan is het aan de klant of zij verder willen investeren tot een werkend product. 

 

De implementatie van het resultaat verschilt per project. Bij sommige projecten wordt na 

implementatie het beheer door het team zelf uitgevoerd. Op dit moment lukt dat het team nog maar 

ze verwachten op een gegeven moment dat het wel een stuk lastiger zal worden in verband met de 

benodigde capaciteit, dan zal er wellicht een dedicated beheerteam moeten komen. Projecten die een 

grotere impact hebben op de processen vergen een groter na traject. In die gevallen is het de 

verantwoordelijkheid van een projectleider aan de kant van de klant om het hele proces in te regelen.  

Bij de afronding van een project wordt aan het team gepresenteerd wat er goed en niet goed ging. 

Door hier open over te zijn wordt voorkomen dat eventuele fouten niet nogmaals voor komen of zaken 

die juist goed gingen herhaald kunnen worden. 

 

Kennisdeling en ontwikkeling worden als belangrijk gezien binnen het team. Het is belangrijk dat daar 

de ruimte voor wordt gegeven in de vorm van tijd maar ook een plek om fysiek bij elkaar te komen. 

Zo vindt er maandelijks een doorontwikkelsessie plaats waarin het werkproces wordt besproken en 

hetgeen ze leren weer terug laten vloeien in het werkproces door onder andere het aanpassen van  

de werkdocumenten/templates. Ook worden er periodiek bootcamps georganiseerd waar plenair 

onderwerpen worden besproken. Daarnaast krijgt het team van de manager expliciet de ruimte om 

een paar uur per week te besteden aan het uitbreiden of verdiepen van hun kennis en zit het team op 

de woensdagen fysiek bij elkaar. 

 



16 
 

Waar het team last van heeft is dat ze onderdeel zijn van een gigantische hiërarchische organisatie en 

niet direct onder de directie hangen. Tussen het team en de directie zitten een hoop lagen waardoor 

het lastig is om hun belangen daar op de agenda te krijgen. Daarnaast is het team onderdeel van de 

IT-organisatie, waar de focus meer ligt op beheer dan op innovatie. Als je wilt innoveren dan moet je 

onderdeel zijn van een organisatieonderdeel waar innovatie belangrijk wordt gevonden. Het team zou 

veel harder kunnen gaan als zij direct onder de directie zouden hangen.  

 

Het team probeert wel zo veel mogelijk hun successen te delen en zichtbaar te zijn bij het 

management en de rest van de organisatie. Dit doen zij door hun succesvolle projecten te delen op de 

intranet pagina van de organisatie. Die communicatie helpt om data science en de mogelijkheden 

onder de aandacht te brengen en te houden. 

 

Het data science team bestaat uit een goede mix van jongere en ervaren mensen. De energie en 

ambitie van de jongere in combinatie met de ervaring van de oudere maakt dat de sfeer goed is binnen 

het team. Dit wordt onder andere in stand gehouden door regelmatig een sociale samenkomst te 

organiseren.  

 

Case organisatie 2 

Case organisatie 2 is onderdeel van een internationale organisatie en is actief in de telecom sector 

met meer dan 50.000 medewerkers waarvan rond de 2.000 in Nederland. De organisatie heeft meer 

dan 6 miljoen klanten en daardoor heel veel data verzameld. De manager data science is van mening 

dat de organisatie al goed op weg is om data gedreven te worden, het staat hoog op de agenda van 

het senior management. Zo wordt door een groot deel van de organisatie al data gebruikt in hun 

besluitvorming en zijn veel van de campagnes en producten al data gedreven. Er is nog ruimte voor 

verbetering op het gebied van data gedreven besluitvorming en data literacy. Data science krijgt al 

een stuk meer aandacht dan toen het data science team begon in 2016. Toen waren er drie data 

analisten uit de organisatie gehaald en in één team geplaatst zonder manager. Inmiddels is het team 

gegroeid tot een professioneel team bestaande uit acht data scientists die waarde leveren voor de 

gehele organisatie door aan meerdere projecten per jaar te werken. Voorbeelden van projecten waar 

het data science team aan heeft gewerkt zijn personalisatieprojecten, digitale marketing en predictive 

analytics. 

Toen het team net was begonnen moesten zij met eigen ideeën stakeholders proberen te overtuigen. 

Het team heeft inmiddels al vele succesvolle projecten afgerond waarmee ze bewezen hebben dat 

hun modellen beter werken dan het onderbuikgevoel van de klant. “Het is erg belangrijk om de 

waarde te tonen in de vorm van daadwerkelijk bewezen projecten of door middel van A / B-tests” 

geeft één van de respondenten aan. Met behulp van A/B testen worden de resultaten vergeleken 

tussen onderbuikgevoel en modelvoorspelling. Deze successen werken nu als een aantrekkingskracht 

en daardoor draagt de organisatie nu ook zelf initiatieven aan. 

 

Voordat met een project wordt gestart wordt er een canvas document ingevuld om het project 

bespreekbaar te maken en te prioriteren. Hierin staat onder andere de impact, inspanning, 

betrokkenen en tijdsduur. Er zijn projecten mislukt omdat daar van tevoren deze informatie niet 

bekend was. Hierover zegt één van de respondenten “projecten die uiteindelijk onvoldoende waarde 

opleveren. Dit is waar we hebben geleerd projecten beter te dimensioneren wat betreft de waarde 

die het oplevert”. Er werd veel tijd gestoken in projecten die weinig tot geen impact bleken te hebben, 

daar werd dan uiteindelijk de stekker uitgehaald. Met behulp van het canvas document komen dit 

soort zaken aan het licht en kan er voor worden gekozen om het project niet uit te voeren. Wat het 
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team vaak doet is de stakeholder hun eigen business case te laten evalueren. “Op deze manier hebben 

ze een gevoel van wat dit hun waard zal zijn. Als ze het niet kunnen uiten of het zichzelf niet kunnen 

uitleggen, betekent dit waarschijnlijk dat het het niet waard is om te doen” geeft een respondent aan. 

Ideeën die tijdens creatieve sessies, zoals een hackathon, zijn ontstaan hebben tot de meest 

succesvolle projecten geleid. Bij die hackathons nemen zo wel data scientists als business owners deel. 

De voornaamste reden van dit succes heeft te maken dat de business owners een veel beter idee 

hebben waar je impact kunt hebben en de data scientists kunnen vanuit hun expertise en ervaring dit 

weer toetsen met de mogelijkheden van data science waardoor ideeën meer gaan leven en vorm 

krijgen.   

Daarnaast wordt gekeken naar de strategische doelen van de organisatie en waar vanuit het data 

science team een bijdrage geleverd kan worden om deze doelen te bereiken. Dit wordt opgenomen 

in een gezamenlijke strategie die door de manager data science samen met andere managers van de 

afdeling wordt opgezet. 

Naast projecten de projecten die impact hebben reserveert het team ook tijd voor hobby projecten 
die niet direct commercieel zijn. Dit gebeurt nu uit initiatief van het team zelf maar wordt nog niet 
vanuit de organisatie georganiseerd.   
 
Op het moment dat besloten wordt om met het project aan de gang te gaan, komt het op de backlog 
van het team waar ze worden gerangschikt op waarde en inspanning. Projecten die de meeste waarde 
hebben of het eenvoudigste zijn te implementeren krijgen de hoogste prioriteit. Daarnaast wordt 
gekeken welke projecten rechtstreeks aansluiten met de strategische onderwerpen of doelstellingen 
van de organisatie, die projecten worden als eerst opgepakt.  
 

In een eerste gesprek bekijkt de data scientist die waarschijnlijk het project zal gaan uitvoeren samen 

met de aanvrager welke waarde het zal opleveren en wanneer zij het resultaat in gebruik willen 

nemen. Vervolgens schat de data scientist in of het haalbaar is binnen de gegeven tijdsperiode of dat 

er meer tijd nodig is. Op basis van wanneer ze het eindresultaat willen gaan gebruiken wordt besloten 

wanneer er met het project wordt gestart. 

 
Het data science team heeft experts per domein, zoals organisatieonderdeel, systeem of 

gegevensbron. Als een project uit een bepaald domein komt, zijn die experts de kandidaten om aan 

dat project te werken. Hierover wordt in één van de interviews gezegd “we kwamen erachter dat dit 

de snelste manier is, als je een expert in het veld hebt die ervaring heeft met de gegevens, ze de minste 

tijd zullen besteden aan het verzamelen van gegevens en al veel van de problemen die zich voordoen, 

hebben gezien.” Afhankelijk van de stakeholder, wordt dus meestal de zelfde data scientist ingezet. 

Volgens de data science manager is het opbouwen van een relatie met de stakeholder net zo 

belangrijk als de kwaliteit van het resultaat. Die projecten waarbij die relatie tussen data scientist en 

stakeholder goed is, lopen veel soepeler. Uiteindelijk worden de data scientists geselecteerd die op 

dat moment de tijd hebben. Daarnaast zijn de personen die uiteindelijk het resultaat in gebruik gaan 

nemen ook onderdeel van het projectteam. Wat het team nu nog mist en wat een waardevolle 

toevoeging zou zijn, zijn data engineers. Nu vervullen de data scientist ook deze rol in en bouwen hun 

eigen data pijplijnen voor dat betreffende project. Zij richten zich niet op het operationele. Daardoor 

moet het ieder project weer opnieuw worden uitgevoerd. “Hoe stabieler het operationele platform 

en hoe beter daar over na is gedacht, hoe meer succes je zult hebben” geeft een respondent aan. Data 

engineers kunnen zich richten op de uitvoering en het onderhoud zodat de data scientists zich volledig 

kunnen focussen op het data science gedeelte. 
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Het project wordt uitgevoerd door één maar het liefst twee data scientists. Op deze manier kunnen 

ze elkaar helpen, met elkaar sparren en wordt de opgebouwde kennis breder verspreid.  

Er zijn projecten mislukt omdat er niet frequent contact was met de stakeholders. Er werd teveel focus 

gelegd op het technische gedeelte en te weinig op onze stakeholders waardoor veranderingen bij de 

stakeholder niet bekend waren. Daardoor werden er producten geleverd die niet aansloot bij de 

wensen van de stakeholder en uiteindelijk niet werden gebruikt. Het team heeft daarom gedurende 

het project frequent contact met de stakeholders zodat zij elkaar op de hoogte kunnen houden van 

eventuele ontwikkelingen. “De eindgebruiker is net zo belangrijk als de prestaties van het model, want 

als het niet wordt gebruikt, presteert het niets” geeft een respondent aan. Door de agile werkwijze 

die het team hanteert is er regelmatig contact in de vorm van standups, sprintreviews en planning 

sessies. Zo weet iedereen van elkaar waar ze mee bezig zijn. Agile scrum wordt toegepast, alleen niet 

alle regels worden exact gevolgd. Er is een backlog waar de projecten op worden geprioriteerd en 

taken worden gepland in sprints van 2 weken. Als reden geeft één van de respondenten aan dat “het 

buitengewoon ondankbaar is om te proberen een data science-project verder te plannen. Je weet 

nooit waar je tegen aanloopt. We gebruiken dus Agile scrum maar we volgen niet de exacte regels. 

Net als de meeste andere organisaties halen we wat nuttig is voor ons eruit en laten we de rest 

achter.” De stappen die worden doorlopen in het project komen het dichtste bij de CRISP-DM 

methodiek.   

 

Volgens het team is het nuttig om fysiek bij elkaar te zitten zodat je snel met elkaar kunt 

communiceren en van elkaar kunt leren. Het team zit op kantoor fysiek in dezelfde ruimte en af en 

toe zitten de data scientists ook bij de stakeholders op de afdeling. 

 

Manager data science geeft aan dat één van de belangrijkste vaardigheden die een data scientist moet 

hebben de SQL taal is. Hij zegt hierover “afgezien van de voor de hand liggende vaardigheden, zoals 

numeriek zijn en R of Python kennen, is SQL. Veel externe data scientists begrijpen SQL niet, wat in 

feite een belangrijke vaardigheid is om bij uw gegevens te komen”. Daarnaast geeft hij aan dat veel 

data scientists gewend zijn dat data op een presenteerblaadje wordt bezorgd, terwijl in de praktijk dat 

ongeveer 80 % van de tijd kost. SQL is een belangrijke vaardigheid om bij de data te komen. Daarnaast 

worden communicatieve- en presentatievaardigheden ook als belangrijk ervaren. Een data scientists 

moet met de stakeholder kunnen praten en de resultaten kunnen vertalen naar iets waar de klant ook 

echt in is geïnteresseerd en begrijpt.   

 

Zodra de data is verzameld, start het team met het experimenteren van het model op test data. Als 

de klant genoeg waarde ziet, wordt er een pilot uitgevoerd in de vorm van een A/B test. Bij een 

succesvolle pilot wordt het model geïmplementeerd. 

 

Manager data science geeft aan dat de implementatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van 

het data science team en de stakeholder van dat specifieke project. Hij zegt hierover “wanneer we 

een project opleveren, is er meestal ook een actie dat er op moet volgen. En als die actie niet wordt 

uitgevoerd, was het project voor niets. Data scientists HATEN het wanneer ze een project doen en het 

wordt in de praktijk niet geïmplementeerd”. Daarnaast zijn er wel eens projecten mislukt omdat bij 

de implementatie er iets mis was met de onderliggende data. Het data science team is niet 

verantwoordelijk voor het onderhouden van de database en dat alle gegevens goed worden geladen. 

Ze hebben daar wel van geleerd en hebben een dashboard ontwikkeld die zichtbaar maakt waar het 

mis gaat. 
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Om te voorkomen dat fouten die in het project zijn gemaakt niet worden herhaald, worden deze na 

afloop van het project met het team besproken. Niet alles wordt gedocumenteerd maar ze vinden het 

belangrijk om hier transparant in te zijn.  

Het team organiseert verschillende cursussen voor de organisatie. Periodiek houdt het team een 

sessie waarbij een bepaald onderwerp in hoofdlijnen wordt besproken of interessante zaken die 

iemand heeft gevonden en met het team wilt delen. Daarnaast wordt er vanuit de afdeling sessies 

georganiseerd waarbij collega’s in een kwartier tijd iets wat ze hebben bereikt kunnen laten zien. 

Daarnaast heeft het team een zakelijke Coursera account waar ze zich kunnen trainen in allerlei 

specialisaties. Het team vindt het handig om het in teamverband te doen, zodat ze elkaar kunnen 

helpen. 

Volgens de manager van het data science team staat werving van goede mensen aan de basis van 

ieder project. Het team probeert de juiste mensen binnen te halen door in de functieomschrijvingen 

het team zo praktisch mogelijk te omschrijven, zo specifiek mogelijk te zijn over de taken en dat er 

voldoende aandacht wordt gegeven aan verdere ontwikkeling. Eenmaal op gesprek wordt er een 

interview afgenomen door de manager en iemand uit het team om te kijken of er een klik is. Je kunt 

een hele goede data scientist zijn maar zonder klik wordt de samenwerking erg moeizaam. Daarnaast 

bestaat het interview ook uit een praktische opdracht waarbij de kennis en communicatieve 

vaardigheden worden getoetst.  

Die klik binnen het team is erg belangrijk. Het team heeft ook lunches en koffiepauzes samen waarbij 

ook niet zakelijke onderwerpen worden besproken. De manager van het data science team vindt het 

opbouwen van dat soort relaties erg belangrijk. 

Case organisatie 3 

Case organisatie 3 is onderdeel van een internationale organisatie in de mobiliteitsbranche met meer 

dan 30.000 medewerkers wereldwijd waarvan een paar honderd in Nederland. Zij leveren onder 

andere tunnel- en verkeersinstallaties en onderhoudsdiensten. Al hun installaties zijn data gedreven 

maar voornamelijk gericht op automatisering en nog niet altijd op digitalisering. De respondenten zijn 

van mening dat de data gedreven cultuur in de afgelopen drie jaar sterk is verbeterd. Het vertrouwen 

in data science is gegroeid door de verschillende showcaseprojecten die zijn gedeeld vanuit het data 

science team. De organisatieonderdelen hebben nog wel moeite met het zelf vinden van use cases, 

voorbeelden laten zien helpt dan wel. Data scientists zijn onderdeel van een team van 

softwareontwikkelaars in een beschermde omgeving met daarboven een teamleider. Het team werkt 

gemiddeld aan 5 projecten tegelijkertijd waarvan de duur kan verschillen tussen enkele maanden tot 

meerdere jaren. Voorbeelden van projecten waar het team aan heeft gewerkt zijn betere crowd 

control en betere inzicht in de stroom van mensen met behulp van sensordata. 

Eén van de respondenten geeft aan “het is belangrijk dat de stroom van aanvragen in beweging blijft. 

Daarvoor moet je het vertrouwen hebben van de organisatie en klant”. Showcases zoals demo’s of 

prototypes kunnen daar bij helpen. Hierdoor ontstaat een soort sneeuwbaleffect.  

Nieuwe projecten komen veelal tot stand door middel van openbare aanbestedingen. Het kan gaan 

om volledig nieuwe projecten of om projecten ter uitbreiding van bestaande diensten en/of 

producten. Als het om een data science project gaat, dan is er altijd iemand vanuit het data science 

team betrokken in het aanbestedingstraject. Soms is het nodig om een prototype te bouwen of een 

voorbeeld te laten zien om de klant te overtuigen. Daarnaast komen projecten tot stand door actieve 

business 2 business communicatie op social media en beurzen, ook dan helpen sprekende 

voorbeelden. Ook ontstaan er nieuwe ideeën vanuit het team. Als het team denkt dat een idee 

mogelijk interessant is voor een klant, ook als daar niet direct een betalende klant tegenover staat, 
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pakken ze hem op. Dit doen ze omdat ze merken dat zij de klant soms een beetje moeten uitdagen, 

dit soort projecten helpt dan daarbij. Helemaal vrij daarin zijn ze niet, want de projecten die worden 

uitgevoerd moeten wel altijd aansluiten op het bestaande portfolio. Als eenmaal het project aan het 

team is gegund, wordt deze op basis van de prioriteit opgenomen in de planning (back log). 

De klant koopt één of meerdere sprints van 2 weken om de business vraag helder te krijgen. Bij de 

start van het project komen de product owner, scrum master en ontwikkelaars bij elkaar voor een 

sprintplanning. Daar wordt een initiële uitwerking van het te ontwikkelen product uiteengezet. Daarbij 

wordt gekeken naar de benodigde kennis en tijd. Vervolgens worden de taken voor de eerste 2 weekse 

sprint gedefinieerd en toegewezen. Aan het einde van de sprint wordt de oplossing gepresenteerd 

aan de klant. Dit kan bijvoorbeeld een werkend prototype zijn waar de klant mee kan gaan testen. Het 

kan alleen zo zijn dat er meerdere sprints nodig zijn om uiteindelijk hetgeen te ontwikkelen wat de 

klant wilt. De verwachte aantal sprints wordt mede door het team afgegeven. Zodoende kan de klant 

bijsturen op hetgeen ontwikkeld wordt.   

De samenstelling van het projectteam wordt gedaan in afstemming met de ontwikkelaars. Er wordt 

gekeken naar welke kennis er nodig is en of er chemie is in het team. Het team moet de hele keten af 

kunnen dekken, van connectiviteit tot implementatie. Chemie in het team is belangrijk omdat dat van 

invloed is op de samenwerking. De teamleider weet welke teams wel of geen chemie hebben en 

bepaald uiteindelijk de samenstelling. Naast de ontwikkelaars zijn ook een product owner, scrum 

master en de klant of iemand die de klant representeert zoals een accountmanager onderdeel van het 

team. De rol van scrum master wordt niet altijd ingevuld maar dat wordt, omdat het team al vrij 

volwassen is, niet als een gemis gezien. 

 

Het team heeft niet voor iedere specialisatie een aparte functie. Iedere collega heeft een brede rol 

met overlappende expertises. Het voordeel van een multidisciplinair team is dat het flexibel is, snel 

kan handelen en niet sterk afhankelijk is van individuen. Er zijn een aantal vaardigheden die als 

belangrijk worden gezien, dat zijn communicatie skills, connectiviteit, dataverwerking en visualisatie. 

Belangrijke vaardigheden van de product owner zijn het kunnen vertalen van de functionele uitvraag 

naar concrete zaken en alle randzaken weg kunnen nemen voor het team. Zodoende kan het team 

zich blijven focussen op de kerntaken. Merendeels overlappen de skills van de collega’s binnen het 

team, echter zijn sommige wel experts op bepaalde gebieden. Het team zorgt ervoor dat de 

beschikbaarheid van die collega’s zo goed mogelijk wordt verdeeld door de sprints van de 

verschillende projecten met elkaar af te stemmen.  Iedere sprintplanning wordt opnieuw naar de 

samenstelling gekeken. Het kan dus zijn dat er geschoven wordt met collega’s omdat een bepaalde 

expertise nodig is. Experts worden altijd ingezet voor die projecten met de hoogste prioriteit. 

De sprints en sprintplanningen zijn onderdeel van de agile werkwijze dat het team hanteert. Het team 

past een combinatie van CRISP-DM en Agile Scrum toe. CRISP-DM gebruiken zij om te bepalen wat er 

moet gebeuren. Met behulp van Agile Scrum geven zij invulling aan hoe zij dit gaan doen. Er wordt 

een simplistische vorm van Agile Scrum gehanteerd. Toen het team net begon is er veel aandacht 

besteed aan alle spelregels waarna zij langzaam in een de huidige vorm zijn gegroeid die goed werkt 

voor het team. Een respondent zegt daarover “begin met het volgen van alle spelregels om ze 

vervolgens wat te veranderen/weg te nemen om het spel makkelijker/leuker voor jezelf te maken”.  

Zo heeft het team een back log, houdt het daily stand-ups, sprintplanningen, sprints van twee weken 

en sprintreviews. Door het wegvallen van de scrum master zijn de regelmatige retrospectives 

weggevallen maar het team wil die wel weer op gaan pakken. 

Tijdens het project werkt het team in koppels, zodat “buddy checks” uitgevoerd kunnen worden en 

kennis gedeeld kan worden. Zij hebben daardoor veel contact met elkaar. Daarnaast heeft het 
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ontwikkelteam dagelijks contact tijdens de standups en zit het team op kantoor fysiek bij elkaar, zodat 

zij eenvoudig op elkaar af kunnen stappen. Volgens het team is het belangrijk om vanuit de organisatie 

gefaciliteerd te worden in goede stilteruimtes en overlegruimtes.  Aan het einde van een sprint neemt 

de klant (of accountmanager) deel aan de meeting en worden de resultaten van die sprint 

gepresenteerd. Het is daarbij wel belangrijk dat de juiste mensen erbij worden betrokken. 

Bijvoorbeeld niet alleen een manager maar ook iemand uit de operatie die het product goed kan 

testen. De agile werkwijze zorgt voor een iteratieve manier van werken waardoor in iteraties de 

klantbehoefte steeds duidelijker wordt en de oplossing steeds beter. Door deze manier van werken 

komen zaken snel aan het licht, bijvoorbeeld dat een idee toch niet zo goed blijkt te zijn als initieel 

gedacht. Het team werkt erg klantgericht en steekt veel tijd in het uitvragen van de klant. Door de 

klant te betrekken in hun werkprocessen, ontstaat dat frequente contact dat nodig is en werk je echt 

samen met de klant aan het project. 

 

Implementatie gebeurt binnen het team. Het team ontwikkelt niet alleen maar doet ook het beheer. 

Daar wordt ook capaciteit voor vrijgehouden, voor die incidentele vragen/verzoeken. Uiteindelijk 

willen zij een dedicated beheer team die het eerste contact op zich neemt en zodoende 

vragen/problemen al kan oplossen alvorens iemand uit het (core) team erbij betrokken wordt. 

Omdat chemie binnen het team als zeer belangrijk wordt gezien, wordt hier ook opgelet bij het werven 

van nieuw personeel. Zo laten ze iemand een dag met het team meedraaien om te zien of die chemie 

er is. 

Eén keer per twee maanden houdt het team een learning sessie. Deze sessies zijn meer bedoeld om 

van elkaar te inspireren dan echt nieuwe technieken aan te leren. In zo een sessie wordt nog extra 

duidelijk gemaakt waar iedereen mee bezig is en elkaar te enthousiasmeren. Zo is iedereen weer op 

de hoogte van bepaalde technieken en wie die kennis beschikt. Vanuit het team is het belangrijk dat 

ze van elkaar weten wie welke kennis in huis heeft en wanneer je dat kunt toepassen. Naast deze 

learning sessies heeft het team na iedere sprint een review waarbij eventuele ontwikkelingen worden 

gedemonstreerd. 

 

Cross case analyse 

Uit de vergelijking tussen de drie caseorganisaties zijn er een aantal duidelijk terugkerende thema’s 

gekomen (tabel 1). Vanwege krapte in de tijd is de keuze gemaakt om alleen te focussen op de factoren 

die bij alle drie de case organisaties naar voren zijn gekomen (zie tabel 1). Deze factoren worden 

hieronder verder toegelicht.  

Showcaseprojecten 

Uit alle drie de case organisaties is naar voren gekomen dat zij ervaren dat het tonen van showcases, 

in de vorm van demo’s of succesvol afgeronde projecten, helpt om het vertrouwen bij de organisatie 

en bij klanten te winnen en projecten binnen te slepen. Met behulp van deze showcases kunnen ze 

hun waarde aantonen en in sommige gevallen bewijzen dat hun modellen (beter) werken. Daarnaast 

werkt dit ook als aantrekkingskracht en worden daardoor ideeën aangedragen door de organisatie of 

klant zelf. 

 

Business impact duidelijk  

Alle drie de caseorganisaties geven aan dat bij projecten die voor een klant worden gedaan ook echt 

waarde moet opleveren en dat dit vooraf ook duidelijk moet zijn. Daarbij helpt het dat de projecten 

aansluiten bij de (strategische) doelen van de organisatie. Bij alle drie de organisaties zijn er projecten 

mislukt omdat deze achteraf gezien weinig tot geen impact hadden. Om dit te voorkomen helpt het 
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om in een eerste gesprek op een gestructureerde manier zo veel mogelijk informatie te verzamelen. 

Voorbeelden die door de caseorganisaties worden gebruikt zijn intakeformulieren en canvas 

templates.  

 

Innovatieruimte 

Naast dat projecten van waarde moeten zijn, geven alle drie de organisaties aan dat zij ook werken 

aan onderzoekende projecten. Dit zijn innovatieve projecten waarbij het initiatief vaak uit het team 

komt om een nieuw product te ontwikkelen waar niet direct een betalende klant tegen over staat. 

Met dit soort projecten wordt gewerkt aan de klantvraag van morgen. Echter wordt niet altijd daar de 

ruimte voor gegeven omdat door het management prestatiedruk wordt opgelegd. 

 

Teamsamenstelling 

Wat bij alle drie de caseorganisaties gelijk is, is dat bij het samenstellen van het projectteam wordt 

gekeken naar de benodigde vaardigheden en de ervaring op soortgelijke projecten of domein. Dat 

laatste heeft als voordeel dat er al een bepaalde kennis aanwezig is waardoor bepaalde stappen in het 

project sneller verlopen, zoals data verzameling. In alle drie de gevallen stemmen de data scientists 

met elkaar af wie er aan het project gaat deelnemen. Ook bij alle drie de organisaties wordt er iemand 

vanuit de klant toegevoegd aan het team. 

 

4-ogen principe 

Bij alle drie de organisaties werken data scientists in koppels aan een project. Er werkt dan één koppel 

aan een project. De data scientists doen dan niet exact het zelfde werk maar vullen elkaar aan met 

verschillende taken. Zo heeft bij één van de organisaties een data scientist meer een coördinerende 

rol en de ander meer uitvoerend. De reden hiervan is dat ze met elkaar kunnen sparren gedurende 

het project en er “buddy checks” uitgevoerd kunnen worden waarbij elkaars werk gecontroleerd 

wordt.  

 

Werknemerskennis 

Bij alle drie de organisaties hebben de data scientists brede kennis met overlappende expertises. Er is 

één duidelijke vaardigheid dat bij alle drie de organisaties terugkomt, dat is kunnen communiceren 

met de klant. Een data scientist moet kunnen praten met de klant en de resultaten op een begrijpelijke 

manier kunnen overbrengen naar de klant. Daarnaast vinden de organisaties het belangrijk om 

iemand in het team aanwezig te hebben die goed is in het vertalen van het business probleem in een 

data science vraagstuk, vaak is dit de product owner. 

 

Kennisdeling 

Wat bij alle drie de organisaties bijdraagt aan de kennis en kunde van de teams is kennisdeling. 

Periodiek de tijd nemen om de ervaringen en leermomenten met elkaar te delen en daardoor terug 

te laten vloeien in het werkproces, zorgt ervoor dat het team ook steeds beter gaat functioneren. Dit 

soort sessies wordt door de drie organisaties ook gebruikt ter inspiratie, waar nieuwe technieken 

gedeeld worden. Zo wordt bij alle drie de organisaties ook aan het einde van een project geëvalueerd 

waarbij eventuele verbeterpunten terug vloeien in het proces.  

 

Agile werkwijze 

Bij alle drie de organisaties is aangegeven dat in de data science projecten een combinatie van CRISP-

DM en een vorm van Agile Scrum wordt toegepast. Het is een vorm waarbij niet alle regels van Scrum 

worden toegepast maar alleen die regels die voor het betreffende team werkt. Alle drie de 

organisaties hebben aangegeven te zijn gegroeid in de vorm zoals die nu is. In het begin is er wel de 
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nodige aandacht geweest voor de regels van Agile SCRUM, maar met de tijd zijn deze steeds meer los 

gelaten en/of veranderd om het meer toe te spitsen op de organisatie. Eén van de organisaties 

vergelijkt het met het spelen van een bordspel, waarbij je begint met het volgen van alle spelregels 

om ze vervolgens wat te veranderen/weg te nemen om het spel makkelijker en/of leuker voor jezelf 

te maken. Met behulp van CRISP-DM wordt de richting gegeven en antwoord gegeven op wat er moet 

gebeuren, waarbij met de agile werkwijze wordt ingevuld hoe dat moet gebeuren. Beiden methoden 

werken iteratief en dat is volgens alle drie de organisaties belangrijk om de klantvraag steeds verder 

te definiëren en te werken naar een gewenste oplossing. 

 

Samenwerking 

Een succesfactor bij alle drie de organisaties is de samenwerking met de klant. De klant of 

afgevaardigden moeten echt actief betrokken zijn tijdens het project. Het is daarbij ook belangrijk dat 

er iemand betrokken is die ook daadwerkelijk met het resultaat aan de slag gaat zodat er ook kritisch 

getest kan worden. Zodoende kan de klant op tijd bijsturen en zorg je ervoor dat het resultaat nog 

steeds aansluit bij de wensen van de klant. Frequent contact met je klant is daarbij een belangrijke 

factor. De agile werkwijze waarbij je de klant na iedere sprint uitnodigt voor het presenteren en 

bespreken van de resultaten, is een manier om de samenwerking aan te gaan. Bij alle drie de 

organisaties zijn voorbeelden gegeven dat projecten zijn mislukt vanwege een beperkte 

samenwerking.  

 

Face-to-face contact 

Een andere belangrijke en terugkerende factor is face-to-face contact. Naast frequent contact met de 

klant en binnen het team, vinden de organisaties het ook belangrijk om regelmatig fysiek bij elkaar te 

komen. Zij zien daar een hoop voordelen van, zoals het eenvoudig kennisdelen, snel op elkaar af 

kunnen stappen en het sociale stuk. In alle drie de gevallen werken de data scientists op dezelfde 

locatie op kantoor. Bij twee van de drie organisaties werken de data scientists ook regelmatig bij de 

interne klant op locatie zodat zij snel kunnen schakelen en de samenwerking levendig houden. 

 

Proof Of Concept 

De drie organisatie bewijzen de waarde van hun product door middel van prototypen, experimenten 

en/of pilots. Dit is voor de organisaties een goede manier om de mogelijkheden bij de klant kenbaar 

te maken en te toetsen of hetgeen wordt ontwikkeld voldoet aan de wensen en eisen.  

 

Teamspirit 

Bij alle drie de organisaties is er een goede klik binnen het team. Dit wordt ook als belangrijk ervaren 

en bij twee van de drie organisaties wordt hier ook nadrukkelijk op gelet bij werving van nieuw 

personeel. Een goede klik binnen het team is van invloed op de samenwerking binnen een projectteam 

en dus op het eindresultaat. 

 

Het meest duidelijke en grootste verschil tussen de case organisaties is de hiërarchische plaatsing van 

de teams binnen de organisaties. Case organisatie 1 is volgens één van de respondenten een 

gigantische hiërarchische organisatie, waarbij tussen het data science team en de directie veel lagen 

zit. Het team is onderdeel van een afdeling dat naast data science ook business intelligence en 

onderzoek doet. Case organisatie 2 is onderdeel van de financiële afdeling en tussen het data science 

team en de directie zit maar 1 laag. Dit team is onderdeel van een afdeling dat naast data science ook 

business intelligence en ad hoc analytics doet. Case organisatie 3 hangt direct onder de directie en is 

meer ingericht als een center of competence waar verschillende competenties bij elkaar zijn gebracht. 
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Deze verschillen zijn mogelijk te verklaren door enerzijds de verschillen in type organisaties (overheid 

vs bedrijfsleven) en anderzijds in de directe support vanuit de directie. Bij case organisaties 2 en 3 zijn 

de data science teams opgericht met directe ondersteuning en mandaat van de directie. 

 

5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten bediscussieerd en een conclusie getrokken, 

daarmee wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Afsluitend worden aanbevelingen voor de 

praktijk en verder onderzoek gegeven. 

5.1. Discussie – reflectie 
Het doel van dit onderzoek was te onderzoeken welke organisatorische factoren invloed hebben op 

de uitkomst van data science projecten. De resultaten uit hoofdstuk 4 worden gebruikt om 

antwoord te geven op de onderzoeksvraag “Welke organisatorische factoren dragen voor 

organisaties bij aan het succesvol uitvoeren van data science projecten?” 

Zoals in hoofdstuk 2.3 beschreven zijn uit het literatuuronderzoek een aantal factoren gekomen die 

die van invloed zijn op het succes van data science projecten. Dat zijn de factoren: 

“Organisatiecultuur”, “Topmanagement support”, “Teamstructuur”, “Agile werkwijze”, 

“Werknemerskennis” en “Organisatorische afstemming”. 

Uit het empirisch onderzoek is data verzameld dat, zoals in hoofdstuk 3.3 is beschreven, middels een 

hybride manier is gecodeerd. Door deze manier van coderen hou je enerzijds de data tegen de 

bestaande theorie en anderzijds sta je open voor nieuwe inzichten. Dit heeft er toe geleid dat een 

aantal van de uit het empirisch onderzoek voortgekomen thema’s de factoren uit het 

literatuuronderzoek valideren.  Andere thema’s kunnen gezien worden als een onderdeel van 

factoren en zijn een verfijning van deze factoren. Die thema’s hebben mogelijk een belangrijkere 

bijdrage aan het succes van data science projecten dan dat op te maken is uit de literatuur.  

 

In zowel het literatuuronderzoek als het empirisch onderzoek wordt de factor “Agile werkwijze” als 

belangrijk beschouwd. Echter zijn er een aantal thema's naar voren gekomen uit het onderzoek die 

onderdeel zijn van de agile werkwijze maar die niet direct duidelijk naar voren kwamen in het 

literatuuronderzoek. Zo is bijvoorbeeld bij alle drie de organisaties nadrukkelijk aangegeven, dat zij 

een “uitgeklede” variant van Agile SCRUM hanteren. Waarbij gestart is met alle Agile SCRUM regels 

en door de tijd heen de regels hebben aangepast aan de organisatie/het team. De aanpassingen 

zaten hem voornamelijk in het versoepelen of weg laten van de spelregels. Door deze aanpassingen 

hanteren de teams nu een variant dat beter geschikt en werkbaar is voor hun situatie. Nog zo een 

thema is een manier van interactie. Zoals Schmidt en Sun (2018) aangeven, faciliteert een agile 

werkwijze de interactie en iteratie van een data science project. Nu is uit het onderzoek expliciet 

naar voren gekomen dat interactie in de vorm van face-to-face contact als erg belangrijk wordt 

ervaren. Naast het digitale contact draagt periodiek face-to-face contact bij aan een betere 

samenwerking binnen het team en met de klant. Het laatste thema dat benadrukt wordt is de 

samenwerking met de klant en wordt door alle drie de organisaties gezien als essentieel voor een 

goed projectresultaat. Waarbij frequent contact en betrokkenheid vanuit de klant erg belangrijk is. 

Samen met de klant werken aan een oplossing zorgt er voor dat het resultaat aansluit aan de 

wensen en eisen van de klant. De verwachte betrokkenheid moet voorafgaande het project wel 

helder gecommuniceerd worden richting de klant. Goede communicatie met de klant wordt ervaren 

als essentieel in een project, dat brengt ons op de volgende factor. 



25 
 

De factor “werknemerskennis” wordt ook zowel in de literatuur als uit het empirisch onderzoek als 

belangrijk beschouwd. Daarvan zijn er twee vaardigheden die herhaaldelijk terugkwamen uit de 

interviews, dat zijn kunnen communiceren met de klant en het kunnen vertalen van het business 

probleem in een data science vraagstuk. Daarnaast bestaan bij alle drie de organisaties de teams uit 

data scientists met brede kennis en overlappende expertises. De literatuur geeft aan dat een 

combinatie van expertise op het gebied van business, data en analyse belangrijk zijn (Hausladen & 

Schosser, 2020; Kalema & Mokgadi, 2017; LaValle et al., 2011; Watson, 2014). Resultaten uit het 

empirisch onderzoek bevestigen dat deze combinatie belangrijk is en projecten bespoedigd. Een 

thema dat je onder werknemerskennis kunt categoriseren maar wel nadrukkelijk bij alle drie de 

organisaties naar voren kwam is kennisdeling. Door periodiek sessies te organiseren toegewijd aan 

kennisdeling en aan het einde van een project een evaluatiemoment te plannen creëer je ruimte en 

tijd om kennis te delen, terug te laten vloeien in het proces en het team te laten groeien. 

Een factor dat uit het literatuuronderzoek naar voren is gekomen is “teamstructuur”.  Uit het 

empirisch onderzoek zijn een aantal thema’s gekomen die deze factor mogelijk verfijnen. In de 

literatuur staat voornamelijk de structuur dat een data science team hebben beschreven. Wat met 

name naar voren is gekomen uit het empirisch onderzoek is de manier waarop het team wordt 

samengesteld. Bij alle drie de organisaties  stemmen de data scientists met elkaar af wie er aan het 

project deelneemt. Daarbij wordt gekeken naar de benodigde vaardigheden en ervaring op 

soortgelijke projecten of domein. Gao et al. (2015) geeft aan dat IT-experts, data scientists, 

besluitvormers en eventuele andere experts, zoals juridische en/of compliance, onderdeel moeten 

zijn van het projectteam.  Echter is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het vooral erg 

belangrijk is om de klant te betrekken door tenminste één iemand vanuit de klant aan het team toe 

te voegen. Daarnaast valt op dat bij de drie organisaties de project teams een 4-ogen principe 

hanteerde. Hierbij werken de data scientists in koppels van twee, waarbij er één meer coördinerend 

en de ander meer uitvoerend werkt. Naast de manier van samenstellen en het werken in koppels, is 

er nog een thema dat duidelijk naar voren is gekomen. Dat is teamspirit, de klik binnen het team. 

Volgens de drie organisaties heeft een goede klik een positieve invloed op de samenwerking en 

daarmee op het eindresultaat van het project. Twee van de drie organisaties vinden dit dermate 

belangrijk dat dit ook wordt meegenomen bij de werving van nieuw personeel. 

Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat organisatorische afstemming een belangrijke 

factor is in het succes, waarbij het voor data science projecten vitaal is om bedrijfsdoelen te 

ondersteunen (Gao et al., 2015; Watson, 2014). Alle drie de organisaties gaven aan dat zij in het 

begin moeite hadden om het vertrouwen van de organisatie te winnen om middels data science de 

bedrijfsdoelen te ondersteunen. Het kunnen tonen van showcaseprojecten, eerder succesvol 

uitgevoerde projecten, heeft geholpen om die vertrouwen te winnen en projecten binnen te slepen. 

Deze showcaseprojecten worden door de data science teams gebruikt om de potentiele waarde van 

data science aan te kunnen tonen. Uit de case studies kwam duidelijk naar voren dat een data 

science project echt waarde moet opleveren en dat dit voor de start van het project duidelijk moet 

zijn. Een project is volgens de organisaties van waarde als deze rechtstreeks aansluit op de 

doelstellingen van de organisatie of als deze echt positieve impact heeft voor de klant. Alle drie de 

organisaties hebben voorbeelden gegeven van projecten die zijn mislukt, waarvan de reden was dat 

het project geen, weinig of niet gewenste impact had. Wat voor alle drie de organisaties helpt, is het 

aantonen van de waarde middels een proof of concept. Prototypen, experimenten en pilots zijn 

methodes die door de organisaties gebruikt worden om de waarde te demonstreren. Als laatste 

thema dat door alle drie de organisaties als belangrijk wordt beschouwd is innovatieruimte. Data 

science projecten moeten naast strategie ook afgestemd worden op de visie van een organisatie 

(Gao et al., 2015; Klievink et al., 2017; J. S. Saltz & Shamshurin, 2016; Watson, 2014). Door het 
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faciliteren van het data science team in innovatieruimte, krijgt het team de tijd en (fysieke) ruimte 

om te werken aan innovatieve producten. Dit kunnen producten zijn die de vraag van morgen 

beantwoorden en in de toekomst impact kunnen hebben.  

Er zijn geen hele grote afwijkingen tussen de literatuur en de praktijk gevonden. Wel zijn er thema’s 

in de praktijk aan het licht gekomen die de factoren uit de literatuur verder verfijnen. In tabel 2 

worden de vergelijkingen en verfijningen schematisch weergeven. 

Thema’s (praktijk) Factoren (literatuur) 

Agile werkwijze 
Samenwerking 
Face-to-face contact 

Agile werkwijze 

Werknemerskennis 
Kennisdeling 

Werknemerskennis 

Teamsamenstelling 
4-ogen principe 
Teamspirit 

Teamstructuur 

Showcaseprojecten 
Business Impact duidelijk 
Innovatieruimte (toekomstige impact) 
Proof Of Concept 

Organisatorische afstemming 

Tabel 2: Thema's ten opzichte van factoren uit de literatuur 

Om de kwaliteit en validiteit van het onderzoek te waarborgen, is er een plan opgesteld in hoofdstuk 

3.4. Er is licht afgeweken van het plan, op de uitvoering ervan wordt hieronder gereflecteerd. 

Om de construct validiteit van dit onderzoek te garanderen is gebruik gemaakt van meerdere 

bronnen. Er is een literatuurstudie uitgevoerd om het theoretisch raamwerk neer te zetten.  Het 

theoretisch raamwerk is gebruikt als input voor de interviewvragen en om de resultaten van het 

empirisch onderzoek te vergeleken. In dit onderzoek is gekozen om in de interviews niet te veel te 

sturen op de thema’s uit het theoretisch raamwerk, dit om open te staan voor eventuele nieuwe 

thema’s en/of de organisatie zelf de betreffende thema’s aan te laten dragen. Hierdoor kan het zijn 

dat niet op alle thema’s is ingegaan en dat kan als een beperking van het onderzoek worden gezien. 

Aan het begin van de interviews is duidelijk het doel van het onderzoek vermeld en bij de afronding 

is nadrukkelijk gevraagd of er nog punten zijn die nog niet eerder zijn besproken maar wel mogelijk 

wel van belang zijn voor het onderzoek.   

Om de interne validiteit te waarborgen is de onderzoeksopzet uitvoerig beschreven. Er is een 

onderzoekkader geformuleerd die is afgeleid uit de literatuur. De resultaten uit het empirisch 

onderzoek zijn mede met behulp van het onderzoekkader weer gecategoriseerd in thema’s. Een 

mogelijke beperking is dat deze categorisering van de resultaten anders geïnterpreteerd of anders 

uitgevoerd kunnen worden indien het onderzoek wordt gerepliceerd. Om een goede en 

consequente dataverzameling te garanderen is er gebruik gemaakt van een interviewprotocol 

(bijlage 3 en 4). Dit interviewprotocol bestaat naast de interviewvragen ook de opzet voor de 

interviewuitnodiging, de inleiding en afronding van het interview. Dit heeft er voor gezorgd dat ieder 

interview op een zelfde wijze zijn aangepakt. Na het eerste interview hebben er wel wat wijzigingen 

in het protocol plaatsgevonden, zoals het verwijderen van vragen en aanpassen van de volgorde van 

vragen. Aangezien de interviews plaatsvonden ten tijde van COVID-19 en één van de maatregelen 

het verplicht thuis te werken was, heeft dit wel geleid tot wat afwijkingen ten opzichte van het plan. 

Zo hebben alle interviews online via videobellen plaatsgevonden in plaats van face-to-face op locatie 

van de organisatie. Het voordeel hiervan was dat alle interviews eenvoudig op te nemen waren, 
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inclusief beeldmateriaal. Helaas was het niet mogelijk om bij iedere organisatie, naast de interviews, 

ook documentanalyse uit te voeren. Van de drie organisaties was er één die bereid was om 

documenten te delen. De andere organisaties hebben dit niet gedaan vanwege vertrouwelijkheid. 

Deze documenten zijn dan ook gebruikt als bewijsvoering en ter ondersteuning van de uitspraken uit 

de interviews. Deze documenten zijn samen met het interviewprotocol en de transcripties 

opgeslagen in een Excel database. 

Middels semi gestructureerde interviews bij drie verschillende organisaties is de benodigde 

informatie verzameld. Omwille van de tijdsduur van het onderzoek is er gekozen om bij iedere 

organisatie twee, dus in totaal zes interviews af te nemen. Het aantal interviews kan worden gezien 

als een beperking voor de generaliseerbaarheid van dit onderzoek.  

De betrouwbaarheid van dit onderzoek is positief te noemen omdat er niet is afgeweken van het 

onderzoeksplan en de in hoofdstuk 3 beschreven methodologie. Voor de uitvoering van het 

onderzoek is gebruik gemaakt van bewezen methoden uit de literatuur. De uitgevoerde stappen zijn 

uitvoerig beschreven en kunnen worden vergeleken en zo mogelijk worden gerepliceerd. Als laatste 

zijn de interviews woordelijk getranscribeerd.  

Voorafgaande de interviews is door de respondenten aangegeven dat zij vrijwillig mee doen en 

toestemming geven voor het gebruik van de data. Aan het begin van het interview is nogmaals de 

toestemming gevraagd voor het verwerken van de data en het opnemen van het interview. 

Daarnaast is nadrukkelijk aangegeven dat de resultaten niet te herleiden zullen zijn naar de persoon. 

Tijdens het interview zijn er geen ethische kwesties geïdentificeerd of gemeld door de deelnemers. 

Reflecterend op het totale onderzoek, zijn er wel zaken die in het vervolg anders aangepakt kunnen 

worden. Zo zijn de factoren die resultaat zijn van hoofdstuk 2.3 wellicht te weinig gebruikt in het 

kaderen van het empirisch onderzoek. De interviewvragen zijn bewust wat breder/opener gehouden 

om eventuele nieuwe thema’s aan het licht te laten komen. Achteraf gezien heeft dit er voor 

gezorgd dat er vrij veel en brede data is verzameld en het coderen ervan complexer heeft gemaakt. 

Het beter kaderen van de interviewvragen op deze factoren had dit proces wat eenvoudiger kunnen 

maken.   

5.2. Conclusies 
In het theoretische kader zijn zes factoren vastgesteld die belangrijk zijn voor het succes van data 

science projecten. Het doel was om middels case studie onderzoek te doen naar welke factoren in 

de praktijk als belangrijk worden ervaren en te zien of deze overeenkomen. Op basis van de 

resultaten uit de case studie onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden. De 

factoren “teamstructuur”, “agile werkwijze”, “werknemerskennis” en “organisatorische afstemming” 

dragen voor de drie case organisaties bij aan het succesvol uitvoeren van data science projecten.  

Daar moet aan toegevoegd worden dat in een aantal gevallen niet direct de factoren zijn benoemd 

maar sub-factoren. De thema’s die naar voren zijn gekomen zijn niet direct in de literatuur benoemd 

of hebben daar onvoldoende aandacht gekregen. Dit onderzoek toont aan dat deze sub-factoren 

belangrijker zijn dan de literatuur doet overkomen en verfijnen daarmee de verschillende factoren. 

Dit onderzoek heeft bijgedragen aan de theorie door inzichtelijk te maken welke organisatorische 

factoren in de praktijk als belangrijk worden gezien voor het succesvol uitvoeren van data science 

projecten.  
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5.3. Aanbevelingen voor de praktijk  
Uit dit onderzoek zijn factoren naar voren gekomen die door voor de verschillende case organisaties 

belangrijk zijn bij het uitvoeren van data science projecten. Deze factoren zijn door de organisaties 

middels vallen en opstaan erkend als belangrijk. Verschillende respondenten hebben aangegeven 

dat projecten mislukt of gestaakt zijn omdat deze factoren op dat moment niet of niet genoeg 

aandacht kregen. De organisaties hebben in dit onderzoek ook gedeeld hoe zij in de praktijk omgaan 

met deze verschillende factoren. Andere organisaties kunnen hier baat bij hebben en daarom zullen 

hieronder een aantal praktische aanbevelingen worden gedaan. 

Uit het onderzoek blijkt dat een data science project echt impact moet hebben, anders is de kans op 

falen groot. Bij alle drie de organisaties zijn er projecten mislukt omdat deze achteraf gezien weinig 

tot geen impact hadden. Om dit te voorkomen helpt het om in een eerste intakegesprek met de 

klant op een gestructureerde manier zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de impact. Deze 

informatie kan vastgelegd worden in bijvoorbeeld een intakeformulier.  

Een andere aanbeveling is om in het eerste gesprek duidelijke afspraken te maken met de klant over 

zijn betrokkenheid en dit ook vast te leggen in het intakeformulier. De klant is uiteindelijk diegene 

die het eindresultaat in gebruik moet gaan nemen. Zijn/haar mening is daarom erg belangrijk voor 

het eindresultaat. Daarom is het belangrijk om de klant gedurende het project betrokken te houden 

bij het project. Deze betrokkenheid is goed voor de samenwerking en verhoogd de kans op een 

succesvol project. 

5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek  
Zoals eerder aangegeven is, gezien de aard van een case studie, de externe validiteit laag. De uit dit 

onderzoek naar voren gekomen factoren hoeven daarom niet door alle organisaties als belangrijk 

worden gezien. Aanvullend onderzoek bij meerdere organisaties wordt aanbevolen om de 

volledigheid en correctheid van deze factoren te valideren en daarmee de generaliseerbaarheid te 

toetsen.  

In dit onderzoek is gekozen om, mede door de beperkte tijd, de focus voornamelijk op 

overeenkomstige factoren tussen alle drie de organisaties te leggen. In een aanvullend onderzoek 

zou ook meer aandacht gegeven kunnen op duidelijke verschillen en overeenkomsten die in dit 

onderzoek bij twee van de drie organisaties voor zijn gekomen. 

Bovendien zijn in dit onderzoek maar twee type stakeholders geïnterviewd, namelijk data scientists 

en data science managers. Door andere stakeholders te betrekken, zoals de klant, zouden wellicht 

nieuwe inzichten kunnen ontstaan. 

Een laatste aanbeveling zou zijn om in een aanvullend onderzoek dieper in te gaan op het face-to-

face contact in data science projecten. Zeker door dat de Covid-19 maatregelen fysiek samenkomen 

tijdelijk en misschien wel structureel heeft doen verminderen. Als face-to-face contact zo belangrijk 

wordt ervaren, zullen de data science projecten tijdens Covid-19 dan minder succesvol zijn? 
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Bijlage 1: Uitgebreid zoekplan 

De gevonden literatuur is in een aantal stappen beoordeeld op bruikbaarheid voor het 

literatuuronderzoek. Deze stappen zijn verdeeld in de praktische screening en de 

kwaliteitsbeoordeling en bestaan uit de volgende stappen: 

 

Praktische screening:  Middels de publicatietitel is beoordeeld of het artikel mee genomen is in de 

kwaliteitsbeoordeling. 

Kwaliteitsbeoordeling:  Stap 1: In deze stap is de samenvatting van het artikel gelezen en op basis 

hiervan beoordeeld deze wel of niet mee te nemen naar stap 2 van de 

kwaliteitsbeoordeling.  

  Stap 2: Op basis van de inleiding en conclusies is beoordeeld of het artikel 

meegenomen moest worden naar stap 3. 

 Stap 3: Het artikel is scannend gelezen en beoordeeld. 

 Stap 4: De overgebleven artikelen zijn de relevante paragrafen volledig 

gelezen en de minder relevante paragrafen ‘diagonaal’ doorgenomen en op 

basis hiervan de bruikbaarheid beoordeeld. De artikelen die na deze stap als 

bruikbaar zijn gezien, zijn gebruikt in het literatuuronderzoek. 
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  Practical screen Quality appraisal 
 
 
 
Bron 

 
 
Aantal artikelen 

 
1e beoordeling 
Titel 

Stap 1 
2e beoordeling  
Samenvatting 

Stap 2 
3e beoordeling 
Inleiding & conclusies 

Stap 3 
4e beoordeling 
Scannen 

Stap 4 
5e beoordeling 
(Diagonaal) Lezen 

Start set vanuit OU 8 8 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,3,4,5,6,7,8 

8 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,3,4,5,6,7,8 

7 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,3,4,5,7,8 

7 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,3,4,5,7,8 

7 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,3,4,5,7,8 

Online Open Universiteits bibliotheek 
 
Zoekopdracht: 
("Organisatorische factor"  OR "Organizational 
factor" OR "Organization factor" OR "Organisational 
factor" OR "Organisation factor" OR "Organizational 
aspect" OR "Organization aspect" OR "Organisational 
aspect" OR "Organisation aspect" OR "Organizational 
element" OR "Organization element" OR 
"Organisational element" OR "Organisation 
element") AND ("Succesvol uitvoeren" OR "Successful 
implementation" OR succes* OR Implementation OR 
Productive OR Effective OR Manag*) AND ("Data 
science project" OR "Big Data Project" OR "Data 
mining project" OR "Analytics project") 

 
38 

 
20 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,3,7,9,12,13,14,15
,16,18,19,20,21,22,2
5,26,27,30,32 

 
15 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,3,7,9,13,14,15,16
,20,21,22,25,27,30 

 
10 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,7,13,15,16,20,21,2
2,27 

 
8 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,7,15,16,20,21,22 

 
8 
Overgebleven 
artikelnummers: 
1,2,7,15,16,20,21,22 

Backward/forward snowballing 7 3 
Overgebleven 
artikelnummers: 
2,4,6 

1 
Overgebleven 
artikelnummers: 
4 

1 
Overgebleven 
artikelnummers: 
4 

1 
Overgebleven 
artikelnummers: 
4 

1 
Overgebleven 
artikelnummers: 
4 

TOTAAL 53 31 24 18 16 16 
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Nr. 

 
Titel 

 
Jaar 

1e beoordeling 2e beoordeling 
Titel 1e stap: Samenvatting 2e stap: Inleiding & conclusies 3e stap: Scannen 4e stap: Lezen 

St
ar

t 
se

t 
va

n
u

it
 O

U
 

S1 How To Cultivate Analytics Capabilities Within an 
Organization  

2017 Ja Ja Ja Ja Ja 

S2 Towards A Process View on Critical Success 
Factors in Big Data Analytics Projects 

2015 Ja Ja Ja Ja Ja 

S3 Tutorial: Big Data Analytics: Concepts, 
Technologies, and Applications 

2014 Ja Ja Ja Ja Ja 

S4 Big Data: The Management 
Revolution 

2012 Ja Ja Ja Ja Ja 

S5 Big Data, Analytics and the Path From Insights 
to Value 

2011 Ja Ja Ja Ja Ja 

S6 A survey of data mining and knowledge 
discovery process models and methodologies 

2010 Ja Ja Nee Nee Nee 

S7 Synthesizing Agile and Knowledge Discovery: 
Case Study Results 

2018 Ja Ja Ja Ja Ja 

S8 Comparing Data Science Project Management 
Methodologies via a Controlled Experiment 

2017 Ja Ja Ja Ja Ja 

O
n

lin
e

 z
o

e
ko

p
d

ra
ch

t 

O1 Managing a Big Data project: The case of Ramco 
Cements Limited 

2015 Ja Ja Ja Ja Ja 

O2 Linking Data-Rich Environments with Service 
Innovation in Incumbent Firms: A Conceptual 
Framework and Research 
Propositions 

2017 Ja Ja Ja Ja Ja 

O3 Involving Users in the Development of Decision-
Analytic Aids: The Principal Factor in Successful 
Implementation 

1982 Ja Ja Nee Nee Nee 

O4 Can big data and predictive analytics improve 
social and environmental sustainability? 

2019 Nee Nee Nee Nee Nee 

O5   2019 Nee Nee Nee Nee Nee 
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Integrating wearable technology products and 
big data analytics in business strategy 

O6 An identification of a model for digital library 
critical success factors 

2013 Nee Nee Nee Nee Nee 

O7 Factors influencing effective use of big data: A 
research framework 

2019 Ja Ja Ja Ja Ja 

O8 A goal-driven management framework for 
electronic government transformation projects 
implementation 

2011 Nee Nee Nee Nee Nee 

O9 Key factors for achieving organizational data-
mining success 

2003 Ja Ja Nee Nee Nee 

O10 Performance cause and effect studies: Analyzing 
high performance manufacturing companies 

2019 Nee Nee Nee Nee Nee 

O11 From Performance Budgeting to Performance 
Budget Management: Theory and Practice 

2018 Nee Nee Nee Nee Nee 

O12 Business-driven data analytics: A conceptual 
modeling framework 

2018 Ja Nee Nee Nee Nee 

O13 A FRAMEWORK TO ANALYZE AFFORDANCES 
WHEN USING BIG DATA AND ANALYTICS IN 
ORGANIZATIONS: A PROPOSAL 

2019 Ja Ja Ja Nee Nee 

O14 Value creation through big data application 
process management: 
the case of the oil and gas industry 

2019 Ja Ja Nee Nee Nee 

O15 Developing countries organizations’ readiness 
for Big Data analytics 

2017 Ja Ja Ja Ja Ja 

O16 Big data analytics and firm performance: 
Findings from a mixed-method approach 

2019 Ja Ja Ja Ja Ja 

O17 The Decentralization of Management Science 
and the Birth of Self-Starters 

1989 Nee Nee Nee Nee Nee 
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O18 Role of cloud ERP and big data on firm 
performance: a dynamic capability view theory 
perspective 

2019 Ja Nee Nee Nee Nee 

O19 Big data in an HR context: Exploring 
organizational change readiness, employee 
attitudes and behaviors 

2017 Ja Nee Nee Nee Nee 

O20 Towards a maturity model for big data analytics 
in airline network planning 

2020 Ja Ja Ja Ja Ja 

O21 Big data in the public sector: Uncertainties and 
readiness 

2017 Ja Ja Ja Ja Ja 

O22 A model of critical success factors for software 
projects 

2012 Ja Ja Ja Ja Ja 

O23 Recent developments in the organization goals 
conformance using ontology 

2013 Nee Nee Nee Nee Nee 

O24 Institutionalisation of the Analytical Support 
Function to Ensure Credibility of Defence 
Management: Canada, Norway, Sweden and 
NATO Case Study 

2017 Nee Nee Nee Nee Nee 

O25 Searching for big data 2018 Ja Nee Nee Nee Nee 

O26 A Goal-Driven Evaluation Method Based On 
Process Mining for Healthcare Processes 

2018 Ja Nee Nee Nee Nee 

O27 Developing and Organizing an Analytics 
Capability for Patient Flow in a General Hospital 

2019 Ja Ja Ja Nee 
 

Nee 

O28 Establishing quality management systems for 
European food composition databases 

2009 Nee Nee Nee Nee Nee 

O29 Learning Analytics and Digital Badges: Potential 
Impact on Student Retention in Higher Education 

2016 Nee Nee Nee Nee Nee 

O30 Big data-driven business model innovation by 
traditional industries in the Chinese economy 

2017 Ja Ja Nee Nee Nee 

O31 Government innovation through social media 2013 Nee Nee Nee Nee Nee 
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O32 Exploring the influence of big data analytics 
management capabilities on sustainable tourism 
supply chain performance: the moderating role 
of technology orientation 

2018 Ja Ja Nee Nee Nee 

O33 Event investigations at nuclear power plants in 
Sweden: Reflections about a method and some 
associated practices 

2011 Nee Nee Nee Nee Nee 

O34 Measuring Project Complexity and Uncertainty: 
Scale Proposal 

2018 Nee Nee Nee Nee Nee 

O35 Restructuring public health in Slovenia between 
1985 and 2006 

2008 Nee Nee Nee Nee Nee 

O36 Student engagement and learning: Case study of 
a new module for business undergraduates at 
Cass business school 

2014 Nee Nee Nee Nee Nee 

O37 Measuring Project Complexity and Uncertainty: 
Scale Proposal 

2015 Nee Nee Nee Nee Nee 

O38 Measuring Project Complexity and Uncertainty: 
Scale Proposal 

2014 Nee Nee Nee Nee Nee 

F/
B

 S
n

o
w

b
al

lin
g 

F1 Data Science Methodology for Cybersecurity 
Projects 

2018 Nee Nee Nee Nee Nee 

F2 A survey of Knowledge Discovery and Data 
Mining process models 

2006 Ja Nee Nee Nee Nee 

F3 Evaluating Frameworks for Implementing 
Machine Learning in Signal Processing 

2018 Nee Nee Nee Nee Nee 

F4 Big Data Team Process Methodologies: A 
literature review and the identification of key 
factors for a project’s success 

2016 Ja Ja Ja Ja Ja 

F5 DataHub: Collaborative Data Science & Dataset 
Version Management at Scale 

2014 Nee Nee Nee Nee Nee 

F6 Exploring Project Management Methodologies 
Used Within Data Science Teams 

2018 Ja Nee Nee Nee Nee 
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Bijlage 2: Thema’s definiërende vragen 

• What are the key concepts in these codes? 

• What, if anything, seems to be recurring in these codes? 

• What seems to be important, whether it recurs often or not? 

• What patterns and/or trends are evident in the coded data? 

• Which codes appear to be related? 

• How do a particular set of codes appear to be related? 

As you start to decide on themes to analyse your data further, some additional questions you may ask 

include: 

• What is the essence of each apparent theme? 

• How might themes be related to each other? 

• Which themes appear to be main themes and which appear to be sub-themes (related to a 

main theme)? 

• How may the relationship between themes be represented (as a hierarchy or a net-work) to 

produce a thematic map? 

• Is there an overarching theme (or more than one) that unites your analysis? 

 

You should not expect this process to be unproblematic. In attempting to achieve a thorough 

understanding of your data set, some further questions you may ask include: 

• How well does this initial thematic map represent the relationships between themes? 

• Which themes, if any, do not fit within this thematic representation? 

• Does the way the data have been coded need to be revised; if so which data and how? 

• Which themes need to be refined, discarded or newly introduced? 

• How may the thematic representation be modified to represent my data better? 

 

(Saunders et al., 2016) 

(Economist, 2017) 
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Bijlage 3: Interview protocol I (uitnodiging) 

 

  

[Uitnodiging interview]

Alvorens deze mail is verstuurd heeft er al een eerste contact plaatsgevonden. Dit contact was persoonlijk dan wel via een tussenpersoon en daarin is de persoon gevraagd om te worden geïnterviewd. De persoon in 

kwestie is op het moment van sturen dus al op de hoogte van het interview en de uitnodiging.

Titel: Uitnodiging interview door Mike van den Bergh – betreffende Data Science Projecten 

Beste […..],

Allereerst bedankt voor uw tijd en bereidheid om deel te nemen aan dit interview. 

Ik ben zelf werkzaam voor het consultancy bedrijf Share A Byte en doe onderzoek als student van de Open Universiteit aan de opleiding Data Science Management. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te 

krijgen in factoren die bijdragen aan het succes van data science projecten. 

Hierom ben ik benieuwd naar hoe uw organisatie dit soort projecten aanpakt en daarvoor zou ik u graag één op één en face-to-face willen interviewen op […..] Ik trek voor het interview 2 uur uit maar verwacht dat we 

maximaal 1 uur nodig zullen hebben. Het interview zal door mij, Mike van den Bergh, worden afgenomen in een afgesloten ruimte bij u op kantoor.

Voor de start van het interview zal ik uw toestemming vragen voor het opnemen van het gesprek. Deze opname zal achteraf worden gebruikt voor de uitwerking van het interview. Met uw toestemming zal de 

informatie die is verzameld tijdens het interview worden gebruikt voor publicatie, echter zal dit niet herleidbaar zijn naar u als persoon omdat de interviews worden geanonimiseerd. 

Mocht u toch nog af willen zien van deelname aan het interview, of om een andere reden niet bij het interview aanwezig kunt zijn, kunt u zich via de E-mail of telefonisch bij mij afmelden.

Met vriendelijke groet,

Mike van den Bergh
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Bijlage 4: Interview protocol II (interview script + vragen) 

 

[Script voorafgaande het interview] 

Ik wil je nogmaals bedanken voor je tijd en bereidheid om deel te nemen aan dit interview. Zoals ik in mijn introductie E-mail heb aangegeven, probeer ik met dit 

onderzoek inzicht te krijgen in hoe organisaties data science projecten doen en welke factoren belangrijk zijn in succesvolle projecten. Het interview zal ongeveer 

een uur in beslag nemen.

Zoals ik in diezelfde E-mail had aangegeven wil ik graag ons gesprek opnemen, zodat ik dit later kan gebruiken voor het uitwerken. Ga jij hiermee akkoord? Ja / Nee

Zo ja: Bedankt daarvoor. Geef het aan als je wilt dat ik op enig moment de opname stop.

Zo nee: Helemaal prima, dan maak ik alleen aantekeningen van dit gesprek.

Voor het interview heb ik je een consent formulier toegestuurd, ik zie dat je daar goedkeuring op hebt gegeven, klopt dat? Of zo niet, geef je alsnog goedkeuring?

De verzamelde data zal worden gebruikt voor publicatie maar het zal niet herleidbaar zijn naar jouw als persoon of de organisatie omdat de interviews 

geanonimiseerd worden.

Zijn er, voordat we het interview beginnen, van jouw kant nog vragen of opmerkingen?

Mocht je gedurende het interview vragen of opmerkingen hebben, stel deze gerust. Ik zal eerst wat vragen stellen over jouw functie en afdeling, daarna iets meer 

over de organisatie om vervolgens meer te vragen naar de totstandkoming en uitvoering van data science projecten
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1 Als ik het goed heb begrepen is jouw functie […..….] , hoe lang doe je dit 

2 Kun je iets vertellen over de afdeling waar je voor werkt?

3 Welke rollen heb jij tot nu toe gehad binnen data science projecten? 

4 Wat verstaan jullie onder  data science (project)? x

5

Hoe wordt data science gezien binnen jullie organisatie? Krijgt het 

voldoende aandacht?
x

6 Hoe data gedreven is jullie organisatie? x

7

Wat is de invloed van het (senior) management hierin? / Wie heeft hier 

de meeste invloed op?
x x

8 Worden er trainingen aangeboden op dit gebied om dit te promoten? x

9 Zijn er andere manieren waarop dit wordt gepromoot? x

10 Wat voor soort data science projecten doen jullie? x

11 Hoe komen data science projecten tot stand? x

12

Is er een bepaalde organisatieonderdeel die dit soort projecten drijft? 

(verschil tussen business en IT gedreven?) 
x x x

13 In hoeverre sluiten de DS projecten aan met de strategie van de x

14 Wie is er verantwoordelijk voor de data science projecten? x x x x

15 Hoe starten jullie zo een project (kick-off)? Wie worden daarbij x x x x

16

Als je advies zou kunnen geven over hoe organisaties het beste DS 

projecten kunnen opstarten, wat zou dat zijn? 

17 Hoe wordt een data science team samengesteld? x x x

18 Wie doet deze samenstelling? x x x x x

19 Hoe zorgen jullie er voor dat het beste team voor dat project wordt x x x x x x

20 Welke rollen zijn er aanwezig in het team? x x

21

Waren er verschillen in rollen/het team als je de vergelijking maakt tussen 

een succesvol project en niet succesvol project?

22

Komen deze rollen uit één team binnen de organisatie, of zijn deze 

versnipperd in verschillende organisatieonderdelen?
x x x x

23

Zijn er naast de teamleden nog andere organisatieonderdelen (langs de 

zijlijn) betrokken bij DS projecten?
x x

24

Welke skills/vaardigheden zijn volgens jou het belangrijkst in een data 

science team? 
x

25

Hoe zorgt jullie organisatie voor dat voldoende van deze skills er zijn en 

blijven? (voldoende tijd voor opleidingen, budget, wervingsbeleid, etc.)
x x x

26 Als je advies zou kunnen geven over data science teams, wat zou dat 

27 Hanteren jullie een bepaalde projectmethodiek voor een data science x

28 Hoe is het contact binnen jullie team gedurende het project? x x x

29 Wat is jouw ervaring/mening over deze aanpak? x

30 Zaten er verschillen in aanpak tussen succesvolle en niet succesvolle 

31

Als je advies zou kunnen geven aan een organisatie over hoe zij DS 

projecten moeten aanpakken, wat zou dat zijn?

32 Hebben jullie een duidelijke strategie over het uitvoeren van DS x

33 Is deze onderdeel van de bedrijfsstrategie? x

34 Worden jullie vanuit de organisatie (management) voldoende gesteund? x x

35 Wordt er voldoende tijd gepland voor data science projecten? x x

36 Hoe gaat de overdracht / implementatie aan het einde van het project? x

37

Als je terug denkt aan jullie meest succesvolle data science project, welke 

zaken hebben er bijgedragen aan dat succes?
x

38 Wat zijn volgens jou de grootste obstakels in data science projecten? x

39

Hoe gaan jullie om deze successen en/of mislukkingen (Lessons learned)? 

=> Bewijsvoering
x

40

Hoe zorgen jullie er voor dat eventuele fouten de volgende keer niet weer 

voorkomen? (evaluatie)
x

41

Voordat we dit interview afronden, zijn er nog zaken die volgens jou van 

invloed zijn op of bijdragen aan het succes van jullie data science 

projecten die we nog niet eerder hebben besproken?

x

42 Zijn er nog andere zaken die je wilt delen? x

Dan rond ik hierbij het interview af, onwijs bedankt voor je openheid en waardevolle informatie.

Ik ga het interview uitwerken en zal deze binnen 2 dagen met je delen voor verificatie. Zijn er nu al zaken die je liever niet wilt opnemen in 

Nogmaals bedankt en dan stop ik hierbij de opname.

Team: Dat brengt mij gelijk tot de volgende serie van vragen, die gaan meer over het project team

Aanpak project: Bedankt zo ver, ik wil je nu wat vragen gaan stellen over de aanpak van data science projecten

Successen/Mislukkingen: Nu wil ik nog wat laatste vragen stellen over projecten die goed en minder goed zijn gegaan

Afsluiting

Introductie: Ik wil graag beginnen met wat vragen over jouw functie en rol binnen data science projecten.

Totstandkoming project: Nu zal ik je wat meer vragen gaan stellen over de totstandkoming van data science projecten

Eerste indruk organisatie (cultuur): Nu volgen er wat vragen om een eerste indruk te krijgen van de organisatie


