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Abstract 
Het doel van deze exploratieve studie is om inzichtelijk te maken welke factoren en Data Analytics 
(DA) onderdelen het succesvol gebruik van DA in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) beïnvloeden. De 
in een systematische literatuurstudie gevonden factoren en onderdelen zijn empirisch onderzocht 
middels een case study bij vijf verschillende MKB ondernemingen. Uit het onderzoek blijkt dat de 
volgende factoren en onderdelen het succesvol gebruik van DA beïnvloeden: Managerial Support, 
Decision making culture, Gebruikers, Ontwikkelaars, Data, Financiële middelen, Doel, Succes, soorten 
tools en soorten Analytics. Daarnaast wordt in dit onderzoek een model voorgesteld waarin de 
samenhang tussen deze factoren aangetoond wordt. De resultaten uit dit onderzoek bieden MKB 
eigenaren en directie een middel om het eigen gebruik van DA tegen af te zetten. Voor onderzoekers 
kan dit onderzoek richting geven voor vervolgonderzoek naar de gebruikfase van DA in het MKB. 

 

Sleutelbegrippen 
Data Analytics, MKB, gebruikfase, beïnvloedende factoren, succes 
 
 

  



iii 
 

Samenvatting 
Het belang van Data Analytics (DA) voor bedrijven is groot en blijft groeien (Cao, 2017). Uit 
onderzoek blijkt dat vooral het Grootbedrijf (GB) gebruik maakt en profiteert van DA, terwijl het 
Midden & Klein Bedrijf (MKB) moeite heeft om de waarde en potentie van DA te benutten (Van der 
Veen, van der Born, Smetsers, & Bosma, 2017). Voor deze scriptie is gekozen om onderzoek te doen 
naar de factoren die van invloed zijn op de gebruiksfase van DA. De hoofdvraag hierbij luidt:  

Welke factoren beïnvloeden het succesvol gebruik van DA toepassingen in het MKB? 

Vanuit de hoofdvraag worden twee onderwerpen verder onderzocht. Hiervoor is eerst een 
methodische literatuurstudie gedaan. Hierin werden de factoren geïdentificeerd die invloed hebben 
op het gebruik van DA toepassingen. Ook is onderzocht waar DA toepassingen uit bestaan. 

Op basis van het literatuuronderzoek is een empirisch onderzoek uitgevoerd. Hiervoor is gekozen 
voor een cross-sectionele, exploratieve multiple case study (Yin, 1994). Dit onderzoek is uitgevoerd 
bij vijf case organisaties. Dit waren MKB bedrijven met tussen de 25 en 250 medewerkers. Drie zijn 
Business-to-Businessorganisaties, twee zijn detailhandels. Bij deze cases zijn semigestructureerd 
interviews gehouden, met behulp van een interview script. De interviews zijn getranscribeerd en 
gecodeerd. Na het coderen zijn alle cases beschreven per onderdeel en factor. Het doel is inzicht te 
krijgen welke onderdelen en factoren uit het literatuuronderzoek herkend werden en welke niet. 
Daarnaast is gekeken welke factoren nieuw toegevoegd konden worden.  

De resultaten van het onderzoek zijn samen te vatten tot drie punten. Het eerste resultaat is een 
overzicht van de factoren die het gebruik van DA toepassingen in het MKB beïnvloeden. Deze 
factoren zijn Managerial Support, Decision making culture, Financiële middelen, Data, Gebruikers, 
Ontwikkelaars en de ten opzichte van de literatuurstudie nieuw gevonden factor Doel. Daarnaast zijn 
ook de onderdelen Tools en Analytics beschreven en is er meer inzicht gekomen in wat het Succesvol 
toepassen van DA voor het MKB inhoudt.  

Het tweede resultaat is de samenhang tussen de verschillende beïnvloedende factoren en 
onderdelen van DA toepassingen zoals weergegeven in figuur 1.  

  

Figuur 1 Samenhang beïnvloedende factoren en onderdelen 

Het derde resultaat is extra inzicht in de verschillen tussen het MKB en het GB. Deze verschillen lijken 
in cultuur, ambitie en kennis waar het DA toepassingen betreft te zijn. Dit onderzoek draagt bij aan 
het vergroten van de kennis voor het MKB dankzij het inzicht in de beïnvloedende factoren en 
onderdelen van DA toepassingen. 
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Een limitatie bij dit onderzoek is dat de coding door één persoon gedaan zijn. Als de coding door 
meerdere mensen gedaan zou zijn, was dit helpend om de reliability te vergroten (Eze et al., 2019). 
Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is alle respondenten gevraagd of ze de transcripties van 
de interviews nog wilden lezen en eventuele aanvullingen alsnog te delen. De betrouwbaarheid 
wordt hoger dankzij de cross-check die gedaan is op de ontvangen ondersteunende documentatie. 
Daarnaast kan het onderzoek geverifieerd worden middels de chain of evidence en de verzamelde 
data in de case study database.  

Met de bevindingen uit dit onderzoek worden MKB ondernemingen in staat gesteld om kritisch 
binnen de eigen organisatie te kijken naar de eigen doelstellingen en de houding ten opzichte van DA 
toepassingen. Ten tweede kan de samenhang van de factoren en onderdelen gebruikt worden om te 
identificeren waar het gebruik van DA belemmeringen ondervindt. Ten derde is het van belang is dat 
er minimaal één DA gebruiker in het MT zit.  

Voor vervolgonderzoek is de eerste aanbeveling om met een kwantitatieve survey de gevonden 
factoren en de onderliggende samenhang te valideren. Vanuit deze kwalitatieve studie is hiervoor 
een aanzet gegeven, vervolgonderzoek kan aantonen dat dit daadwerkelijk zo is. De tweede 
aanbeveling is om bij experts of bij organisaties die DA als hun kerntaak hebben of aanbieden een 
kwalitatief onderzoek uit te voeren, waarbij de focus ligt op de vraag hoe het MKB predictive en 
prescriptive analytics in kan zetten om zo de vervolgstap naar verder gebruik van DA te maken.  
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Summary 
Data Analytics (DA) is important for companies and this importance continues to grow (Cao, 2017). 
Research shows that in particular large companies use and benefit from DA, while small and 
medium-sized companies (SMEs) have difficulty exploiting the value and potential of DA (Van der 
Veen, van der Born, Smetsers, & Bosma, 2017). For this thesis it was decided to investigate the 
factors that influence the use phase of DA. The main question here is: 

Which factors influence the successful use of DA applications in SMEs? 

Based on the main question, two topics are further explored. To this end, a methodical literature 
study was first carried out. Herein, the factors that influence the use of DA applications were 
identified. It has also been investigated what components DA applications consist of. 

An empirical study was carried out, based on the literature review. A cross-sectional, explorative 
multiple case study was chosen for this (Yin, 1994). This research was conducted at five case 
organizations. These were SMEs with between 25 and 250 employees. Three are Business-to-
Business Organizations, two are Retailers. Semi-structured interviews were held in these cases, using 
an interview script. The interviews were transcribed and coded. After coding, all cases are described 
per component and per factor. The aim is to gain insight into which elements and factors from the 
literature review were recognized and which were not. In addition, it was examined which factors 
could be added. 

The results of the study are threefold. The first result is an overview of the factors that influence the 
use of DA applications in SMEs. These factors are Managerial Support, Decision making culture, 
Financial resources, Data, Users, Developers and, compared to the literature study, the newly found 
factor Goals. In addition, the Tools and Analytics components have also been described and more 
insight has been gained into what the successful application of DA for SMEs means. 

The second result is the relation between the different influencing factors and components of DA 
applications as shown in Figure 2. 

  

Figure 2 Coherence of influencing factors and components 
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The third result is additional insight into the differences between the SME and the GB. The DA 
applications related differences appear to be in culture, ambition and knowledge levels. This 
research contributes to increasing knowledge for SMEs thanks to the extra insight into the 
influencing factors and components of DA applications. 

A limitation of this study is that the coding was done by one person. If the coding had been done by 
several people, this would have helped to increase the reliability (Eze et al., 2019). For the reliability 
of the research, all respondents were asked whether they still wanted to read the transcripts of the 
interviews and to share any additions. The reliability is increased thanks to the cross-checking that is 
done on the received supporting documentation. In addition, the research can be verified by means 
of the chain of evidence and the collected data in the case study database. 

The findings of this research enable SMEs to take a critical look at their own objectives and attitude 
towards DA applications within their own organization. Second, the coherence of the factors and 
components can be used to identify where the use of DA encounters barriers. Thirdly, it is important 
that there is at least one DA user in the MT. 

For follow-up research, the first recommendation is to use a quantitative survey to validate the 
factors and their underlying correlation. This qualitative study has provided an impetus for this, 
follow-up research is needed to underpin this. The second recommendation is to conduct a 
qualitative study among experts or organizations that have DA as their core business, with the focus 
on the question of how SMEs can use predictive and prescriptive analytics in order to take the next 
step towards further use of DA. 
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H1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
De vaardigheid om voordeel te halen uit alle beschikbare informatie en kennis is essentieel voor het 
succes van een organisatie (Olszak, 2016). Een manier om dit te doen wordt Data Analytics (DA) 
genoemd, wat een geheel aan data, tools, infrastructuur, visualisatie en inzichten is (Mikalef, Pappas, 
Krogstie, & Giannakos, 2018). Het belang van DA voor bedrijven is groot en blijft groeien (Cao, 2017). 
Een belangrijke reden hiervoor is dat het gebruik van DA veel waarde kan toevoegen. Onderzoek laat 
zien dat, als een bedrijf succesvol is, het waarschijnlijk is dat gebruik wordt gemaakt van DA (LaValle, 
Lesser, Shockley, Hopkins, & Kruschwitz, 2011). Ook Popovic, Puklavec, and Oliveira (2019) geven aan 
dat de inzet van DA bijdraagt aan het succes van een organisatie door een positief effect op interne 
bedrijfsvoering, sales & marketing en inkoop.  

Over het begrip DA is geen consensus. De definitie van constructen is verward en diffuus geworden, 
zoals vaker voorkomt in academisch onderzoek als het onderzoeksveld zich ontwikkelt en uitbreidt 
(English & Hoffmann, 2018). In dit onderzoeksveld heeft DA veel overlap gekregen met Business 
Intelligence (BI) en Business Intelligence & Analytics (BI&A), zoals aangetoond door  Olszak (2016). 
Vanwege deze overlap in definities is bij dit onderzoek ervoor gekozen om DA te gebruiken als 
overkoepelende term om dit vakgebied aan te duiden.  

1.2 Probleemstelling 
Uit onderzoek blijkt dat vooral het Grootbedrijf (GB) gebruik maakt en profiteert van DA, terwijl het 
Midden & Klein Bedrijf (MKB) moeite heeft om de waarde en potentie van DA te benutten (Van der 
Veen, van der Born, Smetsers, & Bosma, 2017). Dit wordt veroorzaakt doordat bij het MKB interne 
belemmerende factoren zoals gebrek aan tijd, geld en IT-resources zwaarder meewegen dan bij het 
GB (Coleman et al., 2016; Llave, Hustad, & Olsen, 2018; Van der Veen et al., 2017).  

Het MKB is van wezenlijk belang voor de Nederlandse economie. In 2018 zorgde het MKB voor 71% 
van de werkgelegenheid en voor 62% van de toegevoegde waarde in Nederland (Kramer & 
Noorderhaven, 2020). Dit kan bereikt worden met DA, zoals beschreven door Raj, Wong, and 
Beaumont (2016), die stellen dat organisaties in staat moeten zijn hun business te monitoren en alle 
resources effectief te gebruiken om te overleven. Samengevat kan gesteld worden dat een toename 
van het gebruik van DA in het MKB de concurrentiepositie en daarmee de overlevingskansen van het 
MKB verbeteren. (Van der Veen et al., 2017). Daarom is het essentieel dat de concurrentiepositie van 
het MKB ten opzichte van het GB verbeterd (Llave, 2017). 

1.3 Vraagstelling 
In paragraaf 1.2 is beschreven dat het gebruik van DA kansen biedt voor het MKB. Daar wordt in deze 
scriptie verder op ingegaan. Om het onderzoek af te bakenen wordt een specifieke fase in het DA 
proces geselecteerd. Puklavec, Oliveira, and Popovic (2018) onderscheiden drie fases in introductie 
van veranderingen. Als eerste is er de evaluatie- of overtuigingsfase, waarin de mogelijke voordelen 
van een oplossing overwogen worden. Vervolgens de adoptie- of implementatiefase waarin de 
beslissing gemaakt wordt om bijvoorbeeld een DA toepassing te gebruiken. Ten slotte de 
gebruiksfase waarin de toepassing geïmplementeerd is en wordt om de bedrijfsdoelen te behalen. 
Voor deze scriptie is gekozen om onderzoek te doen naar de factoren die van invloed zijn op de 
gebruiksfase van DA. De hoofdvraag hierbij luidt:  

Welke factoren beïnvloeden het succesvol gebruik van DA toepassingen in het MKB?  

Deze vraag wordt in onderwerpen beantwoordt. Het eerste onderwerp zijn de beïnvloedende 
factoren. Het tweede onderwerp zijn de onderdelen waaruit DA toepassingen bestaan. Dit is 
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onderverdeeld naar de tools, soorten analyse, succes, doelen en MKB specifiek. Zowel de factoren als 
de onderdelen zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 2.  

1.4 Relevantie 
Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar het perspectief en de ervaringen van MKB-ondernemers 
op factoren die een rol spelen bij het gebruiken van DA (Côrte-Real, Ruivo, & Oliveira, 2014). De 
bijdrage van dit onderzoek is het uitbreiden van de literatuur over dit onderwerp. Hiermee sluit dit 
onderzoek aan bij de aanbevelingen van Gudfinnsson and Strand (2017), die aangeven dat meer 
inzicht in de factoren een eerste stap is. Onderzoek naar de ervaringen en bevindingen van MKB 
ondernemers kan helpen met het uitbreiden van deze kennis. 

De relevantie voor de praktijk is dat het MKB met de kennis en inzichten uit dit onderzoek beter 
gebruik kan maken van DA, waarmee MKB ondernemers een beter toekomstperspectief kunnen 
krijgen. Het bieden van kennis en inzichten is in lijn met Van der Veen et al. (2017), die aangeven dat 
MKB ondernemers meer kennis over DA nodig hebben. De resultaten van dit onderzoek kunnen 
bestaande gebruikers inspireren tot ander of meer gebruik. Ook zal het bij managers, gebruikers en 
onderzoekers leiden tot meer begrip in de redenen waarom factoren een rol spelen bij het gebruik 
van DA.  

1.5 Onderzoeksaanpak 
Het onderzoek is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 is een literatuurstudie waarin dieper ingegaan 
wordt op de factoren en onderdelen van DA toepassingen. In dit hoofdstuk is eerst uitgewerkt hoe 
de literatuur op een systematische manier onderzocht zal worden. De uitkomsten na het uitvoeren 
van dit literatuuronderzoek zijn een lijst met beïnvloedende factoren en onderdelen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de methode van onderzoek. Hier wordt uitgewerkt hoe nieuwe data 
verzameld wordt door middel van multiple case studies met semigestructureerde diepte-interviews. 
De bevindingen uit de literatuur en de case studies worden in hoofdstuk 4 vergeleken op 
overeenkomsten en verschillen, met als doel de lijst met factoren en DA onderdelen uit de literatuur 
te cross-checken, verbeteren en complementeren. Het rapport sluit in hoofdstuk 5 af met de 
discussie, conclusies en implicaties voor MKB ondernemers en vervolgonderzoek.  
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H2 Literatuuronderzoek 
In dit hoofdstuk wordt als eerste beschreven hoe de literatuur onderzocht is. Ten tweede wordt 
uitgewerkt wat er al bekend is in de literatuur over DA toepassingen en het gebruik van DA.  

2.1 Onderzoeksaanpak 
 Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van het stappenplan van Okoli and Schabram 
(2010). Hiervoor is gekozen om twee redenen. Ten eerste bouwt het verder op de methode van 
onder andere Webster and Watson (2002) en Kitchenham and Charters (2007), die bij elkaar ver 
boven de 10.000 keer geciteerd zijn. Daarnaast is het stappenplan gericht op Information Systems, 
waar DA als vakgebied ook onder valt (Bi & Cochran, 2014; Müller, Junglas, Vom Brocke, & Debortoli, 
2016).  

In deze paragraaf is het stappenplan van Okoli en Schabram uitgewerkt, gevolgd door de toepassing 
van dit stappenplan in dit onderzoek. Figuur 1 geeft een schematische weergave van het 
stappenplan.  

1. Doelen: Okoli and Schabram (2010) identificeren 
drie doelen voor het literatuuronderzoek, namelijk 
theoretische onderbouwing bij wetenschappelijk 
onderzoek, theoretische onderbouwing bij master 
scripties en onderzoek waarbij de huidige stand van 
de literatuur inzichtelijk gemaakt wordt.  

2. Protocol en training: dit is nodig om, in het geval 
van meerdere onderzoekers, duidelijkheid en 
eenduidigheid te hebben over de te volgen 
procedure. 

3. Zoeken naar literatuur: Hierbij is het van belang 
waar gezocht wordt en hoe bepaald kan worden dat 
de zoektocht compleet is, doordat er geen nieuwe 
concepten meer gevonden worden (Webster & 
Watson, 2002), of als er geen nieuwe referenties 
meer gevonden worden (Levy & Ellis, 2006).  

4. Praktische screening: hier wordt aangegeven 
welke artikelen geselecteerd worden voor verdere 
kwaliteitsbeoordeling aan de hand van 
onderbouwde criteria.  

5. Kwaliteitsbeoordeling: Hierbij wordt dieper 
gekeken naar de methode van onderzoek, reproduceerbaarheid, argumentatie en onderbouwing. 
Het doel is om inzicht te krijgen in de waarde en het wetenschappelijke niveau van het onderzoek.  

6. Data extractie: het verkrijgen van de bruikbare informatie uit de literatuur. Methodes hiervoor zijn 
het ordenen per thema en coderen. De extractie wordt vastgelegd in formulieren of tabellen als 
voorbereiding op de synthese.  

7. Synthese: Dit is het analyseren van de resultaten van de data extractie. Bij kwalitatief onderzoek 
kan kwalitatieve synthese toegepast worden. Met deze methode wordt de informatie uit 
verschillende onderzoeken geclusterd naar factoren die artikel- en auteur overstijgend zijn (Webster 
& Watson, 2002).  

8. Het schrijven van het literatuuronderzoek: Hierbij is het belangrijk dat er genoeg details 
weergegeven worden om reproductie mogelijk te maken.  
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2.2 Uitvoering van het literatuuronderzoek 
1. Dit onderzoek is een onderdeel van een master scriptie en valt dus volgens Okoli and Schabram 
(2010) in het tweede doel.  

2. Protocol en training is voor dit onderzoek niet relevant, omdat het geen groepsonderzoek is.  

3. Zoeken naar literatuur: Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van de aangeleverde 
literatuur, behorend bij deze opdracht. Ook is gebruik gemaakt van het boek “Business intelligence: a 
managerial perspective on analytics” (Sharda, Delen, & Turban, 2014). Vervolgens is extra literatuur 
verzameld door middel van de building blocks methode (Van Veen & Westerkamp, 2008). Dit houdt 
in dat bij de kernwoorden uit de hoofdvraag synoniemen en gerelateerde termen gezocht worden. 
Letters of delen van woorden kunnen vervangen worden door het sterretje. Zo wordt met 
bijvoorbeeld Factor* gezocht op Factor, Factoren, Factors enzovoorts. In tabel 1 is een overzicht van 
de elementen met synoniemen en gerelateerde termen opgenomen. Al deze termen zijn verwerkt in 
een zoekterm (López & Huygh, 2021). Hiermee is in de digitale OU bibliotheek gezocht .  

Tabel 1 Zoekstring elementen 

 

Met de hiermee gevonden artikelen is er via snowballing verder gezocht. Backward snowballing 
houdt in dat gezocht wordt in de referenties van het artikel. Bij forward snowballing wordt gezocht 
naar publicaties die het gevonden artikel citeren. Met backward en forward snowballing is verder 
gezocht totdat er verzadiging optrad: het moment dat er geen nieuwe informatie meer gevonden 
werd. Het snowballen is gedaan met behulp van de OU bibliotheek en van Google Scholar. 

4. Bij de praktische screening zijn deze voorwaarden meegegeven:  

 De volledige tekst moet beschikbaar zijn  
 Het artikel moet in het Nederlands of Engels gepubliceerd zijn  

Vervolgens is gescreend op basis van ten eerste de titel, ten tweede of het artikel peer reviewed is, 
ten derde de abstract van ieder artikel en ten slotte het hele artikel. Hiervoor is gekozen omdat het 
zoeken naar gebruik, dus post-implementatie, lastig bleek doordat er geen eensluidende definitie 
voor gebruik is. Zo gaat bijvoorbeeld het woord adaption soms over gebruik, soms over het beginnen 
met gebruiken, soms over verwachte effecten van gebruik. Daarom is ervoor gekozen om al bij de 
praktische screening het hele artikel door te nemen, om zeker te weten dat het over het bedoelde 
gebruik gaat. Dat het zoeken naar gebruik moeilijk was, is de reden waarom er 231 artikelen niet 
door deze screening gekomen zijn.  

5. Kwaliteitsbeoordeling: In dit stadium zijn de artikelen gelezen om te beoordelen of ze geschikt zijn 
als bron voor wetenschappelijk onderzoek.  

De schematische weergave van de systematische literatuurstudie is weergegeven in figuur 2.  

Factor* SME BDA Use
Element* MKB big data analytics Usage

analytics Adaptat*
business intelligence gebruik

BI Post-implementa*

element uit de hoofdvraag
and

or



13 
 

  

Figuur 2 Artikelselectie 

6. Data extractie: dit is gedaan door uit alle geaccepteerde publicaties de data te destilleren die 
betrekking hebben op de hoofdvraag, namelijk wat DA toepassingen zijn en wat de factoren zijn die 
een rol spelen bij het gebruik hiervan. Dit is gedaan volgens de thematische analyse procedure 
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Deze procedure is als volgt: bekendheid met de data, coding, 
thema’s en relaties zoeken en ten slotte het verfijnen en testen van thema’s. De eerste twee stappen 
zijn gedaan bij punt 6 Data extractie, de laatste twee bij punt 7 Synthese. 

Eerst is bekendheid met de data opgebouwd door het lezen van de artikelen. Daarna volgt codering. 
Hiervoor is de open coding methode gebruikt. Dit houdt in dat de data opgedeeld wordt in kleine, 
betekenisvolle stukjes informatie die gelabeld worden met een code. Informatie met een 
vergelijkbare betekenis als een eerder stukje informatie krijgt dezelfde code, anders wordt er een 
nieuwe code gemaakt. Open codes zijn direct afgeleid van de data. Dit in tegenstelling tot closed 
codes, waarbij bestaande codes uit eerder onderzoek gebruikt worden om de data te coderen 
(Saunders et al., 2009). 

7. Synthese: De volgende stap in de thematische analyse is het zoeken naar thema’s. Hierbij zijn de 
codes uit stap 6 geanalyseerd en gecombineerd naar thema’s oftewel subfactoren. In de laatste stap, 
het verfijnen van thema’s, zijn de subfactoren samengevoegd naar factoren.  

De subfactoren maken duidelijk wat er precies met een factor bedoeld wordt. Bijvoorbeeld de factor 
Managerial Support, deze bestaat uit de subfactoren ‘DA applicaties begrijpen en het gebruik 
aanmoedigen’, ‘Succes door support’ en ‘Terughoudendheid MKB management’. Een overzicht van 
de factoren en subfactoren is opgenomen in tabel 3.  

Iedere factor kreeg een eigen tabel met daarin de bron, de code, en of het brononderzoek specifiek 
op het MKB gericht is. Deze tabellen zijn opgenomen in Bijlage 1. De factoren zijn weergegeven in de 
resultaten bij paragraaf 2.3. Bij het opstellen van de factoren is gezocht naar de overeenkomsten en 
verschillen in definities en bevindingen. Ook is gekeken naar eventuele tegenstrijdigheden en 
mogelijke verklaringen daarvoor. In dit stadium is de eerste reeks factoren weer aangepast en 
gefinetuned.  

2.3 Resultaten van het literatuuronderzoek 
Vanuit de hoofdvraag worden twee onderwerpen verder onderzocht. Dit zijn als eerste de 
onderdelen die nodig zijn om DA te gebruiken. Daaronder vallen de soorten tools of applicaties, de 
soorten analytics, het succes en de doelen. Het tweede onderwerp zijn de factoren die het gebruik 
van DA beïnvloeden. Er zijn zeven beïnvloedende factoren gevonden, te weten Managerial support, 
Financiële middelen, Gebruikers, Capabilities, Routineus en innovatief gebruik, Decision making 
culture en Data. Bij de uitwerking wordt ten slotte ook ingegaan op raakvlak met het MKB.  
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2.3.1 DA Onderdelen 
In deze alinea wordt ingegaan op wat nodig is om DA toepassingen te gebruiken vanuit de literatuur. 
Dat wordt gedaan vanuit vier perspectieven. Drie hiervan zijn afgeleid van Sharda et al. (2014). Hierin 
worden soorten tools, analytics en doelen in de vorm van de input uit het management genoemd. 
Aan deze drie perspectieven is ook succes toegevoegd om zo invulling te geven aan ‘succesvol’ zoals 
benoemd in de hoofdvraag.  

2.3.1.1 Soorten tools 
Papachristodoulou, Koutsaki, and Kirkos (2017) categoriseren de verschillende soorten tools naar 
drie soorten, te weten zelf ontwikkelde, commerciële en open source tools. Voor deze categorisering 
is gekozen omdat in de andere gebruikte literatuur elementen terugkwamen, maar in dit onderzoek 
werden ze alle drie genoemd, waardoor de aanname is dat dit een algemeen beeld van soorten tools 
geeft.  

De eerste categorie zijn de door de organisatie zelf ontwikkelde tools. Hiervoor worden soms 
spreadsheet programma’s zoals Excel gebruikt, maar vaker SaaS oplossing (Papachristodoulou et al., 
2017). SaaS staat voor Software-as-a-Service, wat inhoudt dat organisaties de software huren en 
gebruiken in de cloud. Alle processen van de software worden op een beveiligd online platvorm 
uitgevoerd (Papachristodoulou et al., 2017). Middels SaaS kan ook het MKB gebruik maken van DA 
software die vanwege de hoge kosten eerst alleen beschikbaar was voor grote organisaties (English & 
Hoffmann, 2018). 

De tweede categorie zijn commerciële tools die worden ontwikkeld door gespecialiseerde design 
teams. Ook deze commerciële tools kunnen als SaaS oplossing gebruikt worden. Voorbeelden van 
commerciële tools zijn Oracle en SAP (Papachristodoulou et al., 2017). Er worden ook DA tools 
aangeboden met een geïntegreerd datawarehouse (DWH). Een DWH is een gestructureerde 
verzameling data die ontsloten kan worden ten behoeve van ondersteuning bij besluitvorming 
(Sharda et al., 2014). Het voordeel hiervan is dat een organisatie geen eigen DWH hoeft op te 
bouwen en te onderhouden, wat aantrekkelijk is voor het MKB (Llave et al., 2018). Voorbeelden van 
deze tools zijn Tableau en PowerBI.  

Het derde soort tools is open source software. Het kenmerk van deze software is dat de broncode 
gezien en bewerkt kan worden (Fuggetta, 2003). Het grote voordeel van deze oplossing zijn de lage 
kosten doordat het vaak gratis software betreft, wat deze oplossing interessant kan maken voor het 
MKB (Llave, 2017; Papachristodoulou et al., 2017). De functionaliteit wordt gezien als toereikend 
(Grabova, Darmont, Chauchat, & Zolotaryova, 2010). Nadelen die geassocieerd worden met open 
source zijn security en de noodzaak voor programmeer vaardigheden (Bonati, Polese, D’Oro, Basagni, 
& Melodia, 2020; Kaur, Kumar, Singh, & Ghumman, 2015). 

2.3.1.2 Soorten analytics 
De data wordt geanalyseerd om tot inzichten te komen. Over het algemeen wordt DA onderverdeeld 
naar descriptive, predictive en prescriptive analytics (Coleman et al., 2016; Sharda et al., 2014). 
Descriptive analytics legt de nadruk op het beschrijven van wat de data weergeeft, bijvoorbeeld door 
tellingen. De resultaten kunnen vervolgens bijvoorbeeld in grafieken of tabellen weergegeven 
worden. Bij predictive analytics draait het om voorspelling wat naar verwachting gaat gebeuren op 
basis van historische data. Hiervoor worden technieken zoals Support Vector Machines en Data 
Mining gebruikt. Prescriptive analytics tenslotte is de meest geavanceerde techniek en schrijft op 
basis van de descriptive en predictive analytics voor wat de beslissingen zijn die de organisatie moet 
nemen.  

2.3.1.3 Doelen 
De doelen waarom DA gebruikt wordt zijn geordend naar hoe vaak ze genoemd zijn. Voor het 
onderzoek naar de doelen is geen onderscheid gemaakt tussen GB en MKB. Dit is omdat de literatuur 
ofwel focussed op MKB, ofwel geen onderscheid in organisaties maakt, waardoor de aanname 
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gemaakt kan worden dat het verschil tussen GB en MKB geen of slechts beperkt invloed heeft op de 
uitkomsten van de onderzoeken.  

Het meest benoemde doel van DA is het verbeteren van (strategische) bedrijfsbeslissingen en 
planning (Bijker & Hart, 2013; English & Hoffmann, 2018; Olszak, 2016; Puklavec et al., 2018). Als 
tweede doel is gevonden het bewerkstelligen van verbeteringen in bedrijfsprocessen (Bijker & Hart, 
2013; Konur et al., 2021; Müller & Jensen, 2017; Olszak, 2016). Het derde doel is het verbeteren van 
de concurrentiepositie (Côrte-Real et al., 2014; Papachristodoulou et al., 2017).  

2.3.1.4 Succes 
Een moeilijkheid van het succes bij de toepassing van DA is dat de voordelen vaak ontastbaar en 
daardoor niet goed meetbaar zijn (Bijker & Hart, 2013). Een andere oorzaak is dat het lastig is om 
succes terug te kunnen rekenen naar een factor, doordat de implementatie van een DA toepassing 
vaak een reeks veranderingen met zich meebrengt (Bone, 2004). Daarnaast is het MKB grosso modo 
meer gericht op korte termijn strategie en afhankelijk van de eigenaar (Hansen & Bøgh, 2021). 
Hierom is ervoor gekozen voor het volgende uitgangspunt: een DA toepassing is succesvol als de 
MKB eigenaar de toepassing als succesvol ervaart.  

In tabel 2 is een samenvatting opgenomen van de onderdelen, de beschrijvingen en de gebruikte 
bronnen. 

Tabel 2 onderzochte onderdelen, beschrijving en bronnen 
Onderdelen Beschrijving Bron 
Soorten 
tools 

Zelf ontwikkeld  English & Hoffmann, 2018; Papachristodoulou et al., 2017 

  Commerciële tools  Llave et al., 2018; Papachristodoulou et al., 2017; Sharda et al., 
2014 

  Open source Bonati et al., 2020; Fuggetta, 2003; Grabova et al., 2010; Kaur et al., 
2015; Llave, 2017; Papachristodoulou et al., 2017    

Soorten 
analytics 

Descriptive analytics  Coleman et al., 2016; Sharda et al., 2014 

  Predictive analytics  Coleman et al., 2016; Sharda et al., 2014 
  Prescriptive analytics  Coleman et al., 2016; Sharda et al., 2014    

Doelen Verbeteren van bedrijfs-
beslissingen en planning  

Bijker & Hart, 2013; English & Hoffmann, 2018; Olszak, 2016; Pukla-
vec et al., 2018 

  Verbeteringen in bedrijfs-
processen  

Bijker & Hart, 2013; Konur et al., 2021; Müller & Jensen, 2017; Ols-
zak, 2016 

  Concurrentiepositie  Côrte-Real et al., 2014; Papachristodoulou et al., 2017 
   
Succes MKB eigenaar (Hansen & Bøgh, 2021) 

 

2.3.2. Factoren bij het gebruik van DA toepassingen 
In de volgende paragrafen worden de factoren beschreven die in de literatuur gevonden zijn. Dit zijn 
de factoren die invloed hebben op het gebruik en het succes van DA toepassingen. De methode 
waarop de factoren zijn samengesteld is beschreven in paragraaf 2.2.  

2.3.2.1 Managerial support  
Managerial support wordt gezien als de mate waarin het hogere management de technische 
mogelijkheden van de DA applicaties begrijpen en het gebruik aanmoedigen (Maroufkhani, Wan 
Ismail, & Ghobakhloo, 2020; Olszak, 2016). Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke link is tussen 
support van het management en het succes van het gebruik van DA in het MKB (Boonsiritomachai, 
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McGrath, & Burgess, 2016; Dawson & Van Belle, 2013; Olszak, 2016). Deze factor is voor het MKB 
anders dan voor het GB, omdat het MKB management veelal terughoudend is in het gebruik van DA 
(Van der Veen et al., 2017). De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat veel MKB managers lange tijd 
beslissingen intuïtief genomen hebben, en het lastig vinden met deze gewoonte te stoppen 
(Gudfinnsson & Strand, 2017; Vasnier, Messaadia, Maranzana, & Aoussat, 2021).  

2.3.2.2 Decision making culture  
Decision making culture wordt beschreven als een cultuur waarin rationele, onderbouwde 
beslissingen worden genomen. Deze beslissingen worden genomen op basis van het meten en 
evalueren van data (Müller & Jensen, 2017; Puklavec et al., 2018). Voor DA houdt deze cultuur in dat 
medewerkers de data begrijpen en gebruiken als basis voor beslissingen, ook als de data andere 
resultaten geeft dan verwacht (Müller & Jensen, 2017). Als er sprake is van deze cultuur, zijn de 
mogelijkheden om DA succesvol te gebruiken groter dan als deze cultuur niet van toepassing is. 
(Gudfinnsson & Strand, 2017; Olszak, 2016).  

2.3.2.3 Routineus en innovatief gebruik 
Li, Hsieh en Rai (2013) onderscheiden twee soorten gebruik van DA applicaties: routineus en 
innovatief. Routineus is het gestandaardiseerde gebruik van de DA applicatie, wat geïntegreerd is in 
de werkprocessen van medewerkers. Een voorbeeld van routineus gebruik van DA is het 
automatiseren van reporting (Llave et al., 2018). Innovatief is het gebruiken van de applicatie op een 
voor de organisatie nieuwe, innovatieve manier (Li et al., 2013). Innovatief gebruik wordt ten eerste 
gezien als dingen doen die eerst niet mogelijk waren. Ten tweede wordt het gezien als het andere 
dingen doen dan wat ooit bedacht is door de ontwikkelaars (Li et al., 2013). Als het MKB DA zowel 
routineus als innovatief gebruikt, wordt de korte en lange termijn potentie van DA ontsloten 
(Hallikainen, Merisalo-Rantanen, Syvaniemi, & Olivera, 2012). Popovic et al. (2019) stellen dat MKB 
organisaties beginnen met routineus gebruik en later door kunnen ontwikkelen naar innovatief 
gebruik.  

2.3.2.4 Gebruikers 
Tot de grootste uitdagingen rondom het gebruik van DA applicaties behoren de acceptatie en het 
effectief gebruik (Ain, Vaia, DeLone, & Waheed, 2019). In de literatuur is voor deze factor geen 
verschil gevonden tussen het MKB en andere organisaties. Voor wat betreft de acceptatie speelt het 
gevoel van controleverlies over de informatie (Popovič, 2017), veranderingen in benodigde 
vaardigheden (Popovič, 2017) en een gevoel van gebrek aan kennis (Boonsiritomachai et al., 2016; 
Gudfinnsson & Strand, 2017). Effectief gebruik is een uitdaging omdat enerzijds uit onderzoeken 
blijkt dat een goede user interface belangrijk is (Ain et al., 2019) en het gebruik toeneemt als het 
gemak groot is (Boonsiritomachai et al., 2016). Anderzijds toont ander onderzoek juist aan dat 
gebruiksgemak en gebruik niet gerelateerd zijn omdat de applicatie toch wel gebruikt wordt (Wieder, 
Ossimitz, & Chamoni, 2012). Voor gebruiksgemak is het belang van een hoog gemak als uitgangspunt 
gekozen, omdat dit vaker wordt onderschreven in de gevonden onderzoeken dan het 
tegenovergestelde.  

2.3.2.5 Capabilities 
De capabilities zijn gerelateerd aan wat de organisatie en de medewerkers kunnen. Capabilities die 
specifiek voor het MKB van belang zijn, zijn gericht op het oplossen van belemmeringen bij het 
gebruik van DA. Deze belemmeringen zijn een gebrek aan mogelijkheden voor het oplossen van 
technische problemen (Seah, Hsieh, & Weng, 2010) en gebrek aan ICT ondersteuning (Gudfinnsson & 
Strand, 2017). In de literatuur zijn twee manieren gevonden om deze belemmeringen op te heffen. 
Dit is als eerste het trainen en opleiden van medewerkers in het gebruik van DA (Olszak, 2016). De 
tweede manier is om externe partijen in te huren die hun kennis en kunde overdragen 
(Boonsiritomachai et al., 2016).  
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2.3.2.6 Data  
Goede data is essentieel voor het gebruik van DA (Mudzana & Maharaj, 2015; Puklavec et al., 2018; 
Wieder et al., 2012). Uit de voor dit onderzoek gebruikte literatuur zijn de meest voorkomende 
kenmerken van goede data geselecteerd.  

Het meest wordt data kwaliteit genoemd (Bach, Vukšić, Vugec, & Stjepić, 2019; Bijker & Hart, 2013; 
Dawson & Van Belle, 2013; Gudfinnsson & Strand, 2017; Llave et al., 2018; Puklavec et al., 2018; 
Stjepić, Pejić Bach, & Bosilj Vukšić, 2021). Met data kwaliteit wordt compleetheid, uniciteit, tijdigheid 
en accuratesse bedoeld (Askham et al., 2013). Daarna wordt betrouwbaarheid het meest genoemd. 
Met betrouwbaarheid wordt bedoeld dat de data een goede afspiegeling van de werkelijkheid geeft 
(Gudfinnsson & Strand, 2017; Llave et al., 2018; Puklavec et al., 2018; Stjepić et al., 2021). Vervolgens 
wordt beschikbaarheid het meest genoemd, waarmee de beschikbaarheid van de juiste data op het 
juiste moment op de juiste plek bedoeld wordt (Bijker & Hart, 2013; Puklavec et al., 2018; Stjepić et 
al., 2021).  

2.3.2.7 Financiële middelen 
De beschikbaarheid van financiële resources is noodzakelijk (Bach et al., 2019; Boonsiritomachai et 
al., 2016; Llave et al., 2018; Olszak, 2016). Alleen MKB’s met toereikende financiële middelen zien de 
implementatie en het gebruik van DA als haalbaar (Boonsiritomachai et al., 2016; English & 
Hoffmann, 2018). Tegelijkertijd lijkt het erop dat de kosten van de DA applicaties tijdens het gebruik 
van ondergeschikt belang zijn, zolang de overtuiging bestaat dat de oplossing meer oplevert dan kost 
(Puklavec et al., 2018).  

In tabel 3 is een samenvatting opgenomen van de factoren, de subfactoren en welke bronnen zijn 
gebruikt.  

Tabel 3 factoren, subfactoren en bronnen 
Factor Subfactor Bron 
Managerial support DA applicaties begrijpen en het ge-

bruik aanmoedigen 
Maroufkhani et al., 2020; Olszak, 2016 

  succes door support  Boonsiritomachai et al., 2016; Dawson & Van Belle, 2013; 
Olszak, 2016 

  Terughoudendheid MKB manage-
ment  

Gudfinnsson & Strand, 2017; Van der Veen et al., 2017; 
Vasnier et al., 2021    

Decision making cul-
ture 

meten en evalueren van data  Müller & Jensen, 2017; Puklavec et al., 2018 
begrijpen en vertrouwen van data  Müller & Jensen, 2017 

  Grotere succeskans  Gudfinnsson & Strand, 2017; Olszak, 2016    

Routineus en innova-
tief gebruik 

Routineus: gestandaardiseerde ge-
bruik  

Llave et al., 2018 

  Innovatief: nieuwe, innovatieve 
manier  

Li et al., 2013 

  Potentie MKB  Hallikainen et al., 2012 
  Doorontwikkeling  Popovic et al., 2019    

Gebruikers Acceptatie: controleverlies over de 
informatie  

Ain et al., 2019; Popovič, 2017 

  Acceptatie: vaardigheden  Ain et al., 2019; Popovič, 2017  
  Acceptatie: gebrek aan kennis  Ain et al., 2019; Boonsiritomachai et al., 2016; Gudfinns-

son & Strand, 2017 
  Effectief gebruik: groot  Ain et al., 2019; Boonsiritomachai et al., 2016 
  Effectief gebruik: niet gerelateerd  Wieder et al., 2012    
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Capabilities oplossen technische problemen  Seah et al., 2010 
  gebrek aan ICT ondersteuning  Gudfinnsson & Strand, 2017 
  trainen en opleiden  Olszak, 2016 
  Externe partijen  Boonsiritomachai et al., 2016    

Data Goede data is essentieel  Mudzana & Maharaj, 2015; Puklavec et al., 2018; Wieder 
et al., 2012 

  Kenmerken: data kwaliteit  Askham et al., 2013; Bach et al., 2019; Bijker & Hart, 
2013; Dawson & Van Belle, 2013; Gudfinnsson & Strand, 
2017; Llave et al., 2018; Puklavec et al., 2018; Stjepić et 
al., 2021 

  Kenmerken: betrouwbaarheid  Gudfinnsson & Strand, 2017; Llave et al., 2018; Puklavec 
et al., 2018; Stjepić et al., 2021 

  Kenmerken: beschikbaarheid  Bijker & Hart, 2013; Puklavec et al., 2018; Stjepić et al., 
2021    

Financiële middelen Noodzakelijk  Bach et al., 2019; Boonsiritomachai et al., 2016; Llave et 
al., 2018; Olszak, 2016 

  Voorwaarde voor haalbaarheid  Boonsiritomachai et al., 2016; English & Hoffmann, 2018 
  Opbrengsten vs kosten  Puklavec et al., 2018 
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H3 Methode van Onderzoek 
3.1 Conceptueel ontwerp 
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het gebruik van 
DA in het MKB. Er bestaat nog geen duidelijk overzicht met factoren die kwantitatief getest kunnen 
worden, laat staan getest zijn. Daarom is dit onderzoek nodig om meer inzicht te krijgen in deze 
factoren en welke rol ze spelen. Op basis van de reeds beschikbare literatuur is in hoofdstuk 2 een 
aanzet gemaakt. Deze aanzet zal in de praktijk worden getoetst en verder aangevuld. Daarbij wordt 
ook gezocht naar welke factoren het belangrijkst zijn en de reden waarom. Om dit te doen is gekozen 
voor een exploratieve multiple case study (Yin, 1994).  

Saunders et al. (2009) beschrijven exploratief onderzoek als onderzoek dat kan worden gebruikt om 
nieuw begrip of inzicht te krijgen in een fenomeen. Exploratief onderzoek heeft als voordeel dat het 
flexibel is. Er is altijd de mogelijkheid om van richting te veranderen als dat nodig blijkt te zijn op 
grond van nieuwe data.  

Met case study onderzoek wordt een fenomeen op diepgaande wijze binnen de normale context 
onderzocht. Dit kan gedetailleerde data opleveren die bij andere soorten onderzoek niet gevonden 
wordt (Saunders et al., 2009). Dit sluit goed aan bij het doel van dit onderzoek, namelijk duidelijkheid 
krijgen over welke factoren invloed hebben op het dagelijks gebruik van DA, binnen de context van 
het MKB. Door een multiple case study te doen, worden de inzichten en ervaringen van meerdere 
organisaties meegenomen, waardoor een breder beeld van het MKB gemaakt kan worden dan 
wanneer er één organisatie onderzocht wordt.  

De benodigde informatie zijn de bevindingen en ervaringen van in het MKB werkzame respondenten 
die DA toepassen. Deze informatie is alleen bij die personen zelf te vinden. Om de informatie te 
verkrijgen worden semigestructureerde interviews gebruikt. Met een semigestructureerd interview 
wordt gestart met een lijst met thema’s en daarbij horende vragen. De respondenten reflecteren op 
de thema’s, waarbij de flow van het gesprek leidend is voor de volgorde waarin thema’s besproken 
worden. (Saunders et al., 2009).  

3.2 Technisch ontwerp 
Bij onderzoek is er de keuze tussen longitudinaal of cross-sectioneel. Bij longitudinaal onderzoek 
wordt data verzameld langere periode. Het tegenovergestelde is cross-sectioneel, waarbij de data op 
één moment verzameld wordt (Saunders et al., 2009). Omdat dit afstudeertraject in een half jaar 
afgerond wordt, is gekozen voor cross-sectioneel onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan bij vijf 
bedrijven met 50 tot 250 medewerkers om zo een indruk van het MKB te geven. Een mogelijk nadeel 
van het verschil in aantal medewerkers is dat de onderlinge vergelijkbaarheid kleiner wordt. 
Tegelijkertijd doet dit wel recht aan de grote diversiteit binnen het MKB. Er wordt gezocht naar ten 
minste twee detailhandels en ten minste twee business-to-business organisaties, zodat die zowel 
onderling vergelijkbaar als ten opzichte van elkaar vergeleken kunnen worden. Een randvoorwaarde 
is dat de organisaties ten minste twee jaar actief zijn met DA, of ten minste twee jaar actief zijn 
geweest met DA. De aanname hierbij is dat de organisaties met deze ervaring weten wat belangrijk is 
in de gebruiksfase van DA. Dit is een aanname omdat hier geen literatuur over gevonden is. Er is 
bewust gekozen voor organisaties die gebruik maken van DA toepassingen, maar waarbij DA niet de 
kerntaak is, zoals bijvoorbeeld voor DA consultancy bedrijven of onderzoeksbureaus wel het geval is. 
Het doel van dit onderzoek is namelijk om te bepalen in hoeverre DA toepassingen succesvol ingezet 
worden in de bedrijfsprocessen.  

De informatie wordt verzameld middels semigestructureerde interviews met directeur/eigenaar van 
MKB ondernemingen, eventueel samen met de persoon die verantwoordelijk is voor de DA. Twee 
mensen tegelijk spreken geeft het risico van onderlinge beïnvloeding, maar meerdere 
gesprekspartners kunnen elkaar ook op ideeën brengen. Voor dit onderzoek is gekozen om de 
voorkeur van de respondenten te volgen, dus normaal gesproken individueel, maar met twee 
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personen indien gewenst. Er wordt wel naar gestreefd om bij iedere organisatie ten minste twee 
interviews af te nemen. Eventuele beschikbare documentatie zoals procedure, werkafspraken, 
presentaties en rapporten worden ook opgevraagd en meegenomen in de analyse. Het doel van deze 
documentatie en de twee interviews is de mogelijkheden voor cross-checken in te bouwen. 

De respondenten worden gezocht in het eigen netwerk en via snowballing: door aan respondenten 
aanbevelingen voor andere respondenten te vragen. Hierbij is het belangrijk ervoor te zorgen dat 
ondernemers uit verschillende branches gevonden worden. Deelnemers krijgen een formele 
informatiebrief met meer informatie toegestuurd. Daarnaast krijgen ze een informed consent wat bij 
akkoord ondertekend kan worden. Hierin zijn de rechten en verantwoordelijkheden uitgewerkt voor 
de deelnemende organisaties. 

Voorafgaand aan de interviews wordt een protocol opgesteld waarin het semigestructureerde 
interview wordt uitgewerkt (Saunders et al., 2009). Voor de interviews wordt 1.5 uur per interview 
gepland, omdat de inschatting is dat er zo genoeg tijd is om alles te bespreken, en te weinig tijd om 
veel herhalingen te krijgen. In de interviews worden de respondenten gevraagd te reflecteren op 
welke DA toepassingen ze gebruiken en wat voor hen de factoren zijn die een rol spelen in het 
gebruik van DA. De respons wordt met behulp van het coderingsschema, zie paragraaf 3.3, verwerkt. 
De interviews worden na akkoord opgenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om de verzamelde data 
te reproduceren en opnieuw te analyseren. 

Voordat het onderzoek daadwerkelijk start zal eerst een pilot case study met één respondent gedaan 
worden, om eventuele aanpassingen of optimalisatie te kunnen doen voordat het interviewprotocol 
voor alle cases vast staat (Adolphus, 2016). 

3.3 Data analysis 
De volgende stap is de transcriptie van de interviews. Dit is de bron voor de thematische analyse 
(Saunders et al., 2009). Doordat de transcriptie door de onderzoeker zelf gedaan wordt is er al 
bekendheid met de data. De transcriptie wordt vervolgens gecodeerd met hybrid coding (Saldaña, 
2021). Dit is een combinatie van het deductieve closed coding en het inductieve open coding. Closed 
coding houdt in dat de codes uit het literatuuronderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 2 gebruikt 
worden om de informatie te coderen. Zo worden de factoren getest. Dit wordt aangevuld met open 
coding. Open codes zijn direct afgeleid van de data. In dit onderzoek wordt open coding gebruikt 
waar het om nieuwe, tot nu toe onbekende informatie gaat (Saunders et al., 2009). Dit geeft de 
ruimte om tot nu toe onbekende factoren uit te werken. Voor het coderen wordt Microsoft Excel 
gebruikt (Ose, 2016). In Bijlage 2 zijn de initiële en uiteindelijke coding schema’s naast elkaar 
opgenomen.  

Als de codering gedaan is worden de codes gecombineerd en gecategoriseerd naar de factoren en DA 
onderdelen die eerder zijn geïdentificeerd. De codes die hierin niet ondergebracht kunnen worden, 
worden verder gestructureerd naar nieuwe thema’s, die de bouwstenen vormen voor nieuwe 
factoren of subfactoren. Bij het coderen wordt ook gezocht naar patronen tussen de cases onderling 
en of er overeenkomsten of verschillen te vinden zijn tussen de cases. Het uitgangspunt is dat als 
thema’s in meer dan de helft van de interviews genoemd wordt, ze relevant genoeg zijn om 
meegenomen te worden.  

3.4 Reflectie op bias, ethiek, validiteit en betrouwbaarheid 
Bias zijn vooroordelen of andere veronderstellingen die invloed kunnen hebben op het onderzoek of 
de resultaten (Saunders et al., 2009). Om de kans op bias te verkleinen worden de bevindingen 
teruggekoppeld aan de respondenten, om duidelijk te krijgen dat de tekst de boodschap van de 
respondenten adequaat weergeeft.  

Voor ethische dilemma’s is het belangrijk om te noemen dat de OU Code of Conduct gevolgd wordt, 
wat bijvoorbeeld inhoud dat er wetenschappelijk integer gehandeld wordt met respondenten en 
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respons. De respondenten worden niet onder druk gezet om mee te werken en kunnen op ieder 
gewenst moment hun medewerking beëindigen.  

Yin (1994) geeft vier criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van het onderzoek, te weten 
construct validiteit, interne validiteit, externe validiteit en betrouwbaarheid.  

Construct validiteit gaat over de vraag of daadwerkelijk onderzocht wordt wat men wil onderzoeken. 
Deze validiteit kan verhoogd worden door het beschrijven van de chain of evidence, waaruit blijkt 
hoe de data gebruikt is. Een andere manier is trianguleren, wat wil zeggen dat er meerdere 
onafhankelijke bronnen in hetzelfde onderzoek gebruikt worden om de kans dat de informatie 
correct wordt geïnterpreteerd te vergroten. Voor triangulatie zijn meerdere bronnen nodig 
(Saunders et al., 2009). In dit onderzoek wordt ten eerste methodische triangulatie ingezet, doordat 
de literatuurstudie van hoofdstuk 2 wordt getrianguleerd met de uitkomsten van de interviews. Ten 
tweede wordt datatriangulatie ingezet door de uitspraken van de interview respondenten te 
onderbouwen met bedrijfsdocumentatie, zoals beschreven in paragraaf 3.2. 

Interne validiteit gaat over causale verbanden. Dit is vooral van belang bij beschrijvend en niet bij 
exploratief onderzoek.  

Externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid naar een grotere populatie. Die zal voor dit 
onderzoek beperkt zijn, omdat het aantal cases relatief klein is. Om de externe validiteit te verhogen 
zijn cases uit verschillende branches en met verschillende aantallen medewerkers. De relevante 
informatie van de cases wordt gedeeld, zodat de ervaringen met DA toepassingen per soort 
organisatie te herleiden zijn. Zo kunnen de onderzoeksresultaten gegeneraliseerd worden naar 
vergelijkbare organisaties.  

Betrouwbaarheid handelt over de repliceerbaarheid van het onderzoek. Om de betrouwbaarheid te 
verhogen wordt gedurende het onderzoek een duidelijke chain of evidence vastgelegd. Dit wordt 
gedaan door het na toestemming opnemen en transcriberen van de gesprekken. Ook worden 
beschikbare documenten en notities bewaard in een case study database, waarin alles terug te 
vinden is voor de onderzoeker.  
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H4 Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven hoe de case studies zijn uitgevoerd. Daarna worden de 
resultaten van de analyse weergegeven.  

4.1 Uitvoering  
4.1.1 Kenmerken cases 
Er zijn vijf case studies gedaan bij MKB bedrijven. Drie zijn Business-to-Business, afgekort naar B2B, 
organisaties, twee zijn detailhandels. In tabel 4 is een samenvatting van de cases opgenomen met 
daarin de gepseudonimiseerde bedrijfsnaam, het marktgebied, het aantal medewerkers, wie in de 
organisatie primair verantwoordelijk is voor DA en hoe lang DA toegepast wordt. Ten slotte is 
weergegeven of de DA toepassingen integraal door de hele organisatie heen gebruikt worden, of 
afdelingsspecifiek. Het kan ook hybride zijn, wat inhoudt dat het gebruik ontwikkeld van afdeling 
naar organisatie. Deze informatie is afkomstig uit de interviews.  

Tabel 4 case- en organisatiebeschrijving 

Organisatie 
 
Markt grootte 

primaire DA 
verantwoordelijke hoe lang DA? Integraliteit DA 

B2B1 Staal 70 Directeur/eigenaar 2 jaar Organisatie 
B2B2 Bloemen 100 Manager Marketing 10+ jaar Afdeling 
B2B3 AGF 100 Manager Marketing 2 jaar Hybride 
Detailhandel1 Boeken 25 Directeur/eigenaar 10+ jaar Organisatie 
Detailhandel2 Waardemetaal 250 Manager Marketing 2 jaar Afdeling 

 
Vier van de vijf bedrijven voldeden aan de eisen zoals opgesteld in de Methode van Onderzoek. De 
uitzondering is Detailhandel1. Deze organisatie heeft ongeveer 25 medewerkers, waar een minimale 
norm van 50 medewerkers gesteld was. Toch is Detailhandel1 meegenomen in het onderzoek, omdat 
deze organisatie al meer dan 10 jaar ervaring heeft in het gebruik van DA toepassingen.   

B2B1 produceert en handelt in staalproducten. Het bedrijf is deels eigendom van een staalproducent, 
maar qua bedrijfsvoering, DA en systemen volledig onafhankelijk. Er werken ongeveer 70 mensen. De 
focus ligt op hoogwaardige staalproducten, die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld medische 
ruimtes. Het ontzorgen van de klant is belangrijk, hier wordt invulling aan gegeven door een groot 
assortiment op voorraad te hebben, waardoor snel geleverd kan worden. Daarnaast wordt in 
projecten nauw samengewerkt met afnemers om maatwerkoplossingen te kunnen leveren. 
Kenmerkend voor de cultuur is openheid. Daarbij is het gebruik van DA in de hele organisatie 
verweven.  

B2B2 verhandelt bloemen en planten aan enkele Engelse retailers. Deze klantfocus is duidelijk 
aanwezig in het bedrijf, wat zichtbaar wordt in de nauwe samenwerking tussen klant en leverancier. 
Nieuwe investeringen worden alleen met commitment van de klant aangegaan, wat in de praktijk 
inhoudt dat de klant medebepalend is in het formuleren van het doel en de inzet van DA. Het bedrijf 
is één van meerdere vergelijkbare bedrijven in een holding, maar qua bedrijfsvoering, DA en 
systemen volledig onafhankelijk. Bij B2B2 werken ongeveer 100 mensen in Nederland. De DA 
toepassingen zijn geïsoleerd per afdeling, te weten hoofdzakelijk marketing en in beperkte mate 
supply chain planning.  

B2B3, met ongeveer 100 medewerkers, verhandelt AGF door Europa, met name Duitsland. Inkoop, 
verkoop, transport, magazijn en kwaliteitsmanagement zijn allemaal in eigen beheer. Hiermee wordt 
een totaalpakket geboden aan afnemers. Kenmerkend voor deze organisatie is de no-nonsense 
aanpak. De focus van de DA toepassingen ligt nu nog op de afdelingen magazijnbeheer en transport. 
Men is bezig om DA verder te ontwikkelen, zodat het door de hele organisatie ingezet kan worden. 
De inzet van DA toepassingen heeft volgens de respondenten veel aandacht. 
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Detailhandel 1 is een boekhandel en uitgeverij met zo’n 25 medewerkers. De focus ligt op de 
christelijke boekenmarkt. Dit familiebedrijf bestaat al meer dan 100 jaar, onder het bewind van de 
huidige directeur/eigenaar is in de afgelopen 15 jaar aandacht gekomen voor digitalisering en DA. De 
DA inzichten worden door heel de organisatie gebruikt.  

Detailhandel 2 is een in-en verkooporganisatie in waardemetalen met ongeveer 250 medewerkers. 
Kenmerkend voor deze organisatie is de stormachtige groei die doorgemaakt wordt: iedere drie 
weken wordt een nieuw filiaal geopend in Nederland, België of Duitsland. Er is veel data verzameld, 
maar de stap om daar wat mee doen door middel van DA is nog maar twee jaar geleden gezet. DA 
wordt tot nu toe nog alleen door de marketingafdeling ingezet.  

4.1.2. Interviews 
Na het contact leggen met mogelijke participanten voor het onderzoek is eerst bij iedere organisatie 
een voorbereidend gesprek gevoerd. Dit was op locatie, via teams, of telefonisch, afhankelijk van de 
voorkeur van de participanten. In dit gesprek is het doel van het onderzoek besproken en 
achtergrondinformatie van het bedrijf gedeeld. Als besloten werd om mee te werken aan het 
onderzoek is een formele informatiebrief met meer informatie gestuurd. Daarnaast is ook een 
informed consent meegestuurd ter ondertekening.  

Volgens de methode van onderzoek zouden bij iedere organisatie twee interviews gehouden 
worden. Bij B2B1 en Detailhandel1 is één interview afgenomen. Voor beide organisaties is hiervoor 
gekozen omdat de directeur/eigenaar zowel de drijvende kracht als de uitvoerende persoon is op DA 
gebied. Hierdoor gaven beide respondenten aan dat het geen toegevoegde waarde had ander 
medewerkers inhoudelijk te spreken. De onderzoeker heeft dit bij beide organisaties dit op twee 
verschillende momenten benoemd en daarna hun onderbouwing voor deze keus geaccepteerd. Het 
onderzoeksmateriaal is dus verzameld door acht semi-gestructureerde interviews met managers, 
ondernemers en DA verantwoordelijken. Daarnaast is documentatie door de organisaties 
aangeleverd, wat gebruikt is om uitspraken te cross-checken. Alle interviews zijn op afstand gevoerd 
met behulp van Microsoft Teams. De interviews zijn, na akkoord van de respondenten, opgenomen 
en getranscribeerd. In tabel 5 is een overzicht opgenomen met de functie van de respondenten en de 
duur van de interviews.  

Tabel 5 Functie respondenten en duur interviews 
Organisatie functie respondent(en) Datum duur interview 
B2B1 Directeur/eigenaar 27-09-2021 01:30 
B2B2 Directeur/eigenaar 30-09-2021 01:30 
B2B2 Manager Marketing 30-09-2021 01:00 
B2B3 Manager + Medewerker Marketing 14-10-2021 01:00 
B2B3 Commercieel directeur 15-10-2021 01:00 
Detailhandel 1 Directeur/eigenaar 7-10-2021 01:15 
Detailhandel 2 Directeur/eigenaar 1-10-2021 01:00 
Detailhandel 2 Manager Marketing 1-10-2021 01:15 

 
4.1.3. Data analyse  
Na de transcriptie is de data gereedgemaakt voor analyse volgens de methode van Ose (2016). 
Stappen 1-7 zijn gevolgd. Voor de stappen 8-10 adviseert Ose om Microsoft Word te gebruiken. Deze 
stappen zijn ook in Microsoft Excel gedaan, omdat de huidige versies van Excel hier goed in voorzien. 

Het Excel-document is geanalyseerd via hybrid coding. Hierbij is eerst gebruik gemaakt van dezelfde 
categorisering als beschreven in hoofdstuk 2:  

1. onderwerp, bijvoorbeeld factor of soorten analytics 
2. thema, bijvoorbeeld factor managerial support 
3. subthema, bijvoorbeeld de subfactor aanmoedigen en begrijpen 
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Als een categorie niet gebruikt hoeft te worden, is de letter ‘x’ in de cel geplaatst, als indicator dat dit 
stukje code wel beoordeeld is. Zo werd duidelijk dat alle lege cellen nog beoordeeld moesten 
worden. Voor de informatie die niet toegewezen kon worden is een nieuwe code gebruikt. Hiervoor 
is dezelfde methode gebruikt als beschreven in paragraaf 2.2. Er zijn na de initiële codering nog drie 
vervolgrondes gedaan om de codering zo goed mogelijk te krijgen. In Bijlage 2 is de coding tree uit 
het literatuuronderzoek vergeleken met het eindresultaat. 

Na het coderen zijn alle cases beschreven per onderdeel en factor zoals uitgewerkt in hoofdstuk 2. 
Het doel is inzicht te krijgen welke onderdelen en factoren uit het literatuuronderzoek herkend 
werden en welke niet. Daarnaast is gekeken welke factoren nieuw toegevoegd konden worden.  

4.2 Resultaten   
In deze paragraaf worden de resultaten van de dataverzameling per onderdeel en per factor 
besproken. De opbouw per alinea is als volgt: eerst wordt vanuit de literatuurstudie een opsomming 
van de onderliggende subthema’s gegeven. Daarna worden de resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd, eerst samengevat in een tabel, vervolgens uitgeschreven. In de tabellen wordt bij 
kolom ‘Verschil’ aangegeven of de respons erg verschillend is of juist vaak overeenkomt. ‘Weinig’ 
(verschil) houdt in dat alle antwoorden hetzelfde waren, ‘normaal’ zijn twee of drie verschillende 
antwoorden, ‘veel’ zijn vier of vijf verschillende antwoorden. Deze informatie kan helpen bij de 
duiding van de bevindingen, zoals gedaan is in paragraaf 4.3.2. In Bijlage 3 is een overzicht met alle 
factoren, onderdelen van DA toepassingen, beschrijvingen, reacties per case en verschil opgenomen. 

In de resultaten en analyse is gebruik gemaakt van quotes van respondenten. Deze geven het 
algemene beeld weer, tenzij anders is aangegeven.  

4.2.1 DA onderdelen 
In de volgende paragraaf worden de verschillende onderdelen waaruit DA toepassingen bestaan 
beschreven, namelijk soorten tools, soorten analytics en succes.  

4.2.1.1 Soorten tools 
In paragraaf 2.3.1.1 zijn de volgende tools beschreven: Zelf ontwikkelde tools, Commerciële tools en 
Open source software.  

Tabel 6 respons op onderdeel Soorten tools 
Soorten tools 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 
Zelf ontwikkeld  nee, te complex nee, te complex nee, te complex nee, te complex nee, te complex weinig 
Commerciële 
tools  

Ja, ERP, Qlikview, 
Excel 

Ja, ERP, Qlikview, 
PowerBI, Excel 

Ja, ERP, PowerBI, 
Excel 

Ja, PowerBI, Excel 
Ja, ERP, PowerBI, 
Excel 

weinig 

Open source nee, te complex nee, te complex nee, te complex nee, te complex nee, te complex weinig 
 
Alle respondenten gaven aan gebruik te maken van Commerciële tools. De meeste van deze tools zijn 
verder gepersonaliseerd op de eigen wensen en behoeften. B2B1 geeft bijvoorbeeld aan dat “Het 
systeem […] had een staalmodule dus dat was een goede basis, maar we hebben het uiteindelijk 
omgezet zodat het op maat is.” Open source of Zelf ontwikkelde tools worden niet gebruikt vanwege 
de gepercipieerde hoge complexiteit enerzijds en het gebruiksgemak van commerciële tools 
anderzijds. De gebruikte tools zijn Excel (alle cases), ERP systemen (vier cases), Power Bi (vier cases) 
en Qlikview (twee cases). B2B2 is bezig met de migratie van Qlikview naar Power Bi en gebruikt op 
dit moment beide systemen.  

4.2.1.2 Soorten analytics 
In paragraaf 2.3.1.2 zijn de volgende soorten analytics beschreven: Descriptive, Predictive en 
Prescriptive analytics.  

Tabel 7 respons op onderdeel Soorten analytics 
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Soorten analytics 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Descriptive analy-
tics  

ja, veel dashboar-
ding, inzichtelijk 
maken 

ja, veel dashboar-
ding, seizoens- en 
event analyse 

ja, dash-
boarding 

ja, veel tabellen, 
ondersteuning bij 
beslissingen 

ja, dashboarding 
en tabellen 

weinig 

Predictive analy-
tics  

nee, toekomst-
muziek 

ja, optimale 
schapbezetting 

Nee nee 
ja, locatie opti-
malisatie 

normaal 

Prescriptive ana-
lytics  

nee nee Nee nee Nee weinig 

 
Alle cases gebruiken de DA toepassingen voor Descriptive analytics, in de vorm van dashboarding en 
het genereren van tabellen. Alle organisaties gebruiken interne data. Daarnaast gebruikt 
Detailhandel1 ook Google Analytics om Descriptive analytics toe te passen op het websitegedrag van 
consumenten. Predictive analytics wordt door twee van de vijf cases toegepast, in beide gevallen 
voor specifieke vragen. Detailhandel2 doet dit ten eerste in de vorm van optimalisaties voor de klant 
door met Google Analytics het klantgedrag op de website te analyseren, ten tweede met het vinden 
van de beste locatie voor nieuwe filialen. Hiervoor wordt samengewerkt met een gespecialiseerde 
externe partij. B2B2 gebruikt externe sales- en consumentendata voor onder andere marktanalyses, 
waarmee de ideale situatie op het winkelschap wordt bepaald. Geen van de cases is bezig met 
Prescriptive analytics op de manier waarop dat gedefinieerd is door Sharda et al. (2014).  

4.2.1.3 Succes 
In paragraaf 2.3.1.4 is Succes als volgt beschreven: de MKB ondernemer ervaart de DA toepassing als 
succes.  

Tabel 8 respons op onderdeel Succes 
Succes 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Belang DA 

ja, inzicht is es-
sentieel voor 
organisatie en 
klant 

ja, belangrijk 
middel om de 
klant te 
boeien. 

ja, kostenbespa-
ringen 

ja, beslissingsonder-
steunend 

ja, toege-
voegde waarde veel 

Verwachtingen 
DA 

ja, door auto-
matisering 
meer mogelijk 

ja, worden niet 
echt waarge-
maakt 

Ja, er zijn nog 
grote verwach-
tingen 

ja, prognotiseren, AB 
testen 

ja, toekom-
stige toege-
voegde waarde 

Veel 

mate van ge-
bruik/acceptatie 

ja, niet succes-
vol als het niet 
gebruikt wordt 

ja, niet succes-
vol als het niet 
gebruikt wordt 

ja, niet succesvol 
als het niet ge-
bruikt wordt 

niet herkend, respon-
dent is enige gebruiker 

ja, niet succes-
vol als het niet 
gebruikt wordt 

weinig 

 
In tegenstelling tot de uitkomsten uit het literatuuronderzoek blijkt dat volgens de respondenten 
succes ook op andere manieren ervaren wordt. Er zijn twee manieren benoemd. De eerste is dat alle 
organisaties aangeven dat DA belangrijk voor hen is, vanwege bijvoorbeeld de inzichten, het binden 
van klanten, de toegevoegde waarde, de beslissingsondersteuning en de kostenbesparingen die 
hiermee gerealiseerd kunnen worden. Er wordt ook veel toekomstig resultaat gezien in de vorm van 
betere prognoses en toekomstige toegevoegde waarde. Deze nieuwe subfactor is ‘Toekomstig 
succes’ genoemd. 

De tweede manier gaat over het gebruiken van de DA toepassing. Voor vier van de vijf organisaties is 
een belangrijke reden om het initiatief als succesvol te bestempelen het daadwerkelijk gebruiken van 
DA toepassingen. Ze geven aan dat de toepassing niet succesvol is als die niet gebruikt wordt. B2B2 
verwoordt het als volgt: “Nou we gebruiken het niet, dus het is niet gelukt.” Alleen Detailhandel1 
herkent dit niet, waarschijnlijk omdat de respondent de enige gebruiker en ontwikkelaar van DA is en 
ontwikkelt wat hij gebruikt. Deze nieuwe subfactor is ‘Mate van gebruik’ genoemd. 

4.2.2 Factoren 
In dit onderdeel worden de resultaten van het onderzoek per factor beschreven.  
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4.2.2.1 Managerial support  
In paragraaf 2.3.2.1 zijn de volgende subfactoren beschreven: ‘DA applicaties begrijpen en het 
gebruik aanmoedigen’, ‘Succes door support’ en ‘Terughoudendheid MKB management’ 

Tabel 9 respons op factor Managerial support 
Managerial support 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 
DA applicaties 
begrijpen en het 
gebruik aanmoe-
digen 

ja, respon-
dent is de 
drijvende 
kracht 

ja, belang wordt 
onderkend door-
dat de klant hier-
naar vraagt 

ja, maar afde-
lingsgebonden 

ja, respondent 
is de drijvende 
kracht 

ja, verbindende 
rol, afdwingen 
gebruik 

normaal  

succes door sup-
port  

ja, respon-
dent is de 
drijvende 
kracht 

ja, maar geen 
duidelijke spon-
sor 

ja, als MT begint 
volgt de rest, col-
lega's opbouwen 
niet afbranden 

ja, respondent 
is de drijvende 
kracht 

niet benoemd normaal 

Terughoudend-
heid MKB ma-
nagement  

geen thema 
i.v.m. geen 
terughou-
dendheid 

geen thema 
i.v.m. geen te-
rughoudendheid 

ja, als MT begint 
volgt de rest. Nut 
DA stond nooit 
ter discussie 

ja, voorzichtig 
i.v.m. legacy 

ja, toegevoegde 
waarde is essen-
tieel, weerstand 
tegen DA 

veel 

 
Alle organisaties herkennen de subfactoren ‘DA applicaties begrijpen en het gebruik aanmoedigen’ 
en ‘Succes door support’ als belangrijk, omdat het management een drijvende kracht is achter alle 
veranderingen. Het directielid van B2B1 verwoordt de support als volgt: “[Support is] één van de 
drijvende krachten. Vooral toen ik in de directie kwam kon ik dat ook afdwingen [bij de 
mededirecteuren]. Mijn manier van werken is om het samen te doen, je probeert mensen te helpen, 
overtuigen, in laten zien, mee laten werken.” Ook B2B3 geeft aan “Als de leidinggevende en het MT 
dat [DA gebruiken] gaan doen, wordt dat ook gemeengoed in de organisatie.” Support vanuit het MT 
is daarbij belangrijk, zodat er ook fouten gemaakt mogen worden, zoals B2B3 aangeeft: “Niet gelijk 
helemaal afbranden als er een fout is waar bloed uit loopt.”  

‘Terughoudendheid MKB management’ wordt alleen bij Detailhandel1 herkend. Bij deze organisatie 
weegt het belang van de voorkeuren van de doelgroep zwaar mee. Alle DA initiatieven worden 
daarom door het management nadrukkelijk langs die lat gemeten, wat de terughoudendheid 
veroorzaakt. Een kanttekening hierbij kan zijn dat de cases DA al omarmt hebben, wat inhoudt dat de 
eventuele terughoudendheid al opgelost is.  

4.2.2.2 Decision making culture  
In paragraaf 2.3.2.2 zijn de volgende subfactoren beschreven: ‘Meten en evalueren van data’, 
‘Begrijpen en vertrouwen van data’ en ‘Grotere succeskans’.  

Tabel 10 respons op factor Decision making culture 
Decision making culture 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

meten en evalu-
eren van data  

ja, data gedre-
ven en onder-
buikgevoel ter 
bevestiging 

ja, maar nu nog 
in ontwikkeling 

ja, nu nog een 
barrière 

ja, middel om in 
control te zijn 

ja, onderbou-
wen en start-
punt discussie 

normaal 

begrijpen en 
vertrouwen van 
data  

ja, data gedre-
ven en onder-
buikgevoel ter 
bevestiging 

afdelingsafhanke-
lijk: commercie 
en marketing 
wel, interne orga-
nisatie niet 

ja, nu nog een 
barrière 

ja, bedrijfsbreed 
bediscussiëren 
en volgen, maar 
gezond bestand 
blijft belangrijk 

impliciet, niet 
expliciet be-
noemd 

normaal 

Grotere succes-
kans   

niet benoemd niet benoemd 
ja, als het een-
maal ingebur-
gerd is 

deels, wat kun-
nen we ermee 
blijft de kern-
vraag 

deels, snel terug 
naar oude pa-
tronen 

normaal 



27 
 

Commitment 

ja, veel inspraak, 
veel samen, uit-
eindelijk ook 
veel gebruiken 
of opstappen 

Voornamelijk 
commitment van 
de klant  

ja, met elkaar 

ja, veel inspraak, 
veel samen, 
want met elkaar 
vormen we het 
bedrijf 

ja, samen vor-
men we het be-
drijf, commit-
ment van data 
leveranciers 

Normaal 

 
Alle cases zijn het ermee eens dat het ‘Meten en evalueren van data’ belangrijk is vanwege de 
invloed op besluitvorming en onderbouwing. B2B2 en Detailhandel2 geven aan hier nog meer te 
willen ontwikkelen.  

‘Begrijpen en vertrouwen van data’ wordt ook als belangrijk gezien. Uit de respons is op te maken 
dat er een wisselwerking tussen intuïtie en kennis is. Dit wordt mooi geïllustreerd door B2B1: “we 
hebben nu de data maar we vergeten het onderbuikgevoel niet.” 

‘Grotere succeskans’ is niet besproken bij B2B1 en B2B2. Detailhandel1 en B2B3 geven aan dat 
‘Grotere succeskans’ is gekoppeld aan een datagedreven cultuur. B2B3 verwoordt het als volgt: “Men 
stapt heel snel terug naar oude patronen. […] Terwijl aan de andere kant zie je leuke dingen, dan 
worden ze weer enthousiast, om dat echt te gebruiken en praktisch toe te passen.” Volgens 
Detailhandel1 en B2B3 duurt het veranderen naar een datagedreven cultuur ongeveer twee jaar in 
het MKB.  

Deze factor is uitgebreid met de nieuwe subfactor ‘Commitment’. Vier van de vijf organisaties 
herkennen commitment van medewerkers namelijk als voorwaardelijk. Zoals Detailhandel1 zegt: 
"samen maak je een bedrijf". Een gebrek aan commitment lijdt tot weerstand tegen de DA, waardoor 
het niet ingezet wordt, en vervolgens geen succes wordt. B2B2 herkent dit belang niet, maar juist wel 
dat commitment van de klant essentieel is. De reden hiervan is de klantfocus die B2B2 gekozen heeft.  

4.2.2.3 Routineus en innovatief gebruik 
In paragraaf 2.3.2.3 zijn bij de factor ‘Routineus en innovatief gebruik’ de volgende subfactoren 
beschreven: ‘Routineus: gestandaardiseerde gebruik’, ‘Innovatief: nieuwe, innovatieve manier’, 
‘Potentie MKB’ en ‘Doorontwikkeling’. Echter, deze factor is niet herkend als beïnvloedende factor. 
De redenen hiervoor zijn per subfactor beschreven. 

Bij de subfactoren ‘Routineus: gestandaardiseerde gebruik’ en ‘Innovatief: nieuwe, innovatieve 
manier’ gaven de respondenten aan dat ‘Doel’ en ‘Succes’ bepalen of DA toepassingen routineus of 
innovatief ingezet worden. B2B2 geeft bijvoorbeeld aan dat het doel belangrijker is dan het soort 
gebruik: “ja want als het doel aansluit bij de routine gaat het prima.” Detailhandel2 verwoordt dit als 
volgt: “nou ik denk de basis is routineus, maar ik denk dat we veel meer kunnen met dat om dingen 
te ontwikkelen.”  

Subfactor ‘Potentie MKB’ een directe afgeleide is van subfactoren Routineus en Innovatief, omdat 
deze subfactor ontsloten wordt door de combinatie van routineus en innovatief gebruik, zoals 
beschreven in paragraaf 2.3.2.3. Doordat subfactoren routineus en innovatief niet werden herkend 
als beïnvloedend, is de subfactor ‘Potentie MKB’ niet besproken met de respondenten. 

De subfactor ‘Doorontwikkeling’ is niet besproken met B2B3, alle andere respondenten waren het 
ermee eens dat er nog meer ontwikkeld kan worden. Echter, dit werd niet gekoppeld aan de factor 
‘Gebruik’ maar aan ‘Succes’. Om die reden is de subfactor ‘Doorontwikkeling’ daarom opgenomen bij 
‘Succes’ onder de noemer ‘Toekomstig succes’.  

4.2.2.4 Gebruikers 
Voor deze factor is de naam veranderd. De factor Gebruik werd deels herkend. Na codering bleek dat 
er meer helderheid kwam door een onderscheid tussen Gebruikers en Ontwikkelaars te maken, en is 
deze factor hernoemd naar ‘Gebruikers’. 
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Tabel 11 respons op factor Gebruikers 
Gebruikers 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Vaardigheden 

Deels, early 
adaptors zijn 
data-gedreven 
mensen op key 
posities 

ja, analytische 
skills zijn nodig Ja 

ja, beperkte ontwik-
kelmogelijkheden 

ja, specialist 
aangenomen normaal 

Gebruiksgemak 

ja, als het ge-
bruiksgemak 
groot is wordt 
het beter ge-
bruikt door ge-
bruikers 

ja, als het ge-
bruiksgemak 
groot is wordt 
het beter ge-
bruikt door ge-
bruikers 

ja, om te ge-
bruiken moet 
het makkelijk 
zijn 

ja, hoog gemak leidt 
tot beter gebruik 

niet benoemd weinig 

 
In paragraaf 2.3.2.4 zijn bij de factor Gebruik de volgende subfactoren beschreven: ‘Acceptatie: 
controleverlies over de informatie’, ‘Acceptatie: gebrek aan kennis’, ‘Vaardigheden’ en ‘Effectief 
gebruik’. Bi het empirisch onderzoek zijn alleen de subfactoren ‘Vaardigheden’ en ‘Effectief gebruik’ 
herkend als belangrijk.  

De subfactor ‘Vaardigheden’ werd alle cases herkend als zijnde dat analytische vaardigheden nodig 
zijn. B2B2 verwoordt het als volgt: “En expertise, dus ervaring en expertise binnen het team, dus 
knowhow om die analyses te kunnen doen” 

Voor de subfactor ‘Effectief gebruik’ geven de respondenten aan dat die voor gebruikers hoog moet 
zijn, omdat het anders niet gebruikt wordt. Bij de ontwikkelaars speelt dit veel minder, ook al moet 
het ontwikkelen in de DA toepassing, in combinatie met de gepercipieerde moeilijkheidsgraad van 
open source software, wel snel genoeg te realiseren zijn. Om dit verschil duidelijker te maken is deze 
subfactor hernoemd naar ‘Gebruiksgemak’.  

De subfactor ‘Controleverlies’ werd alleen door B2B3 herkend. Daar leidde het gevoel van 
controleverlies ertoe dat een medewerker elders is gaan werken. Omdat slechts één case deze 
subfactor herkende is ervoor gekozen deze te laten vervallen.  

De subfactor ‘Acceptatie: gebrek aan kennis’ werd niet herkend door de respondenten. Voor 
gebruikers is de subfactor ‘Gebruiksgemak’ veel belangrijker. Als een gebrek aan kennis ervaren 
werd, wordt dat opgevuld door zelf te onderzoeken of externen in te schakelen. Om deze redenen is 
ervoor gekozen de subfactor ‘Acceptatie: gebrek aan kennis’ te laten vervallen.  

4.2.2.5 Ontwikkelaars 
De factor Capabilities werd deels herkend. Als naam van de factor lijkt Ontwikkelaars beter aan te 
sluiten bij de inhoud dan Capabilities, daarom is die naam gewijzigd.  

Tabel 12 respons op factor Ontwikkelaars 
Ontwikkelaars 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

oplossen techni-
sche problemen  

ja, zelf zoeken 
en anders met 
externen 

zelf zoeken, an-
ders ICT 

ja, zelf zoeken ja, zelf zoeken ja, zelf zoeken normaal 

gebrek aan ICT 
ondersteuning  

ja, goede on-
dersteuning van 
ICT 

ja, moeilijk om 
goede support 
te krijgen 

ja, met name 
externen 

ja, alleen extern niet benoemd normaal 

trainen en oplei-
den  

Ja, via cursus-
sen 

ja, kleine in-
vloed 

niet benoemd nee, zeer be-
perkt 

ja, kleine in-
vloed 

normaal 

Externe partijen  
ja, extra onder-
steuning 

Ontwikkeling 
extern, onder-
houd intern 

ja, als interne 
vastloopt 

ja, kleine in-
vloed 

ja, grote in-
vloed. Risico: 
vertrekken na 
verloop van tijd 

normaal 
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In paragraaf 2.3.2.5 zijn de volgende subfactoren beschreven: ‘Oplossen technische problemen’, 
‘Gebrek aan ICT ondersteuning’, ‘Trainen en opleiden’ en ‘Externe partijen’. 

Alle cases geven aan dat ze de oplossing voor Technische problemen zelf zoeken. Er wordt door alle 
cases aangegeven dat de ICT ondersteuning soms niet toereikend is, maar dat meestal met behulp 
van externe partijen alsnog de oplossing gevonden wordt.  

Training en opleiding wordt door B2B2 en Detailhandel2 aangegeven als belangrijk. De andere cases 
zien meer mogelijkheden in het zoeken van specifieke oplossingen voor de problemen waar ze op dat 
moment tegenaan lopen, en het inschakelen van externe hulp.  

Voor Detailhandel2 is het tijdelijke karakter van de opdracht voor externen een oorzaak van 
kennisverlies als ze weer weg zijn: “Met externe partijen, ik vind ze prima, ze blijven scherp in de 
markt met ontwikkelingen, maar vandaag zijn ze voor jou en morgen voor een ander.”  

4.2.2.6 Data  
In paragraaf 2.3.2.6 zijn de volgende subfactoren beschreven: ‘Data Kwaliteit’, ‘Betrouwbaarheid’ en 
‘Beschikbaarheid’ 

Tabel 13 respons op factor Data 
Data 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Kenmerken: data 
kwaliteit  

ja, veel controles 
hierop 

niet herkend 
ja, je moet kun-
nen vertrouwen 
op data 

ja, de werkelijk-
heid moet weer-
gegeven worden 

ja, je moet kun-
nen vertrouwen 
op data.  

veel 

Kenmerken: be-
trouwbaarheid  

ja, veel controles 
hierop 

ja, testen en con-
trole 

ja, je moet kun-
nen vertrouwen 
op data 

ja, de werkelijk-
heid moet weer-
gegeven worden 

ja, je moet kun-
nen vertrouwen 
op data 

normaal 

Kenmerken: be-
schikbaarheid  

ja, met name tij-
dige beschik-
baarheid in de 
operatie 

deels, geen drij-
vende kracht 

ja, data moet er 
tijdig zijn 

niet herkend 
ja, data moet 
voorhanden zijn 

normaal 

 
Alle organisaties herkennen het belang van datakwaliteit, omdat op de data vertrouwt moet worden. 
Dit hangt sterk samen met de kwaliteit van de input door de dataleveranciers. Zoals B2B2 het 
middels een voorbeeld hoe het niet moet aangeeft: “En er zijn wel wat voorbeelden te noemen 
binnen het bedrijf van ‘we deden het altijd zo dus dat zal wel de goede manier zijn’, waarbij data 
wordt gekopieerd en geplakt in een nieuw bestandje. Dus ja qua betrouwbaarheid denk ik dat we 
nog wel wat te winnen hebben.” Deze quote laat ook zien dat kwaliteit en betrouwbaarheid voor de 
respondenten in het verlengde ligt van elkaar.  

Alle vijf de cases waren het eens dat betrouwbaarheid, en de mate waarin de data de werkelijkheid 
weergeeft, belangrijk is. Hier wordt ook veel op getest en gecontroleerd. 

Beschikbaarheid van data geeft een gemengd beeld. Bij B2B3 is een half uur vertraging in de 
beschikbaarheid van de data al een groot probleem, doordat er geld verloren wordt omdat niet tijdig 
gereageerd kan worden op marktontwikkelingen. Bij B2B2 en Detailhandel1 is beschikbaarheid veel 
minder belangrijk, doordat voor de toepassingen die zij inzetten de tijdsfactor veel minder belangrijk 
is.  

4.2.2.7 Financiële middelen 
In paragraaf 2.3.2.7 zijn de volgende subfactoren beschreven: ‘Noodzakelijk’, ‘Opbrengsten vs. 
kosten’ en ’Voorwaarde voor haalbaarheid’. 
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Tabel 14 respons op factor Financiële middelen 
Financiële resources 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Noodzakelijk  
ja, als de toege-
voegde waarde 
erkent wordt 

ja, geen ruimte 
voor fouten 

ja, als de toege-
voegde waarde 
erkent wordt 

niet herkend 
ja, als de toege-
voegde waarde 
erkent wordt 

normaal 

Opbrengsten vs 
kosten  

ja, achteraf  
ja, geen ruimte 
voor fouten 

nee, toege-
voegde waarde 
is belangrijker 

niet herkend 
ja, als de toege-
voegde waarde 
erkent wordt 

normaal 

 
De subfactor ‘Noodzakelijk’ is herkend. Hierbij wordt aangegeven dat Toegevoegde waarde en het 
beantwoorden aan het doel belangrijk zijn in de afwegingen. Detailhandel2 verwoordt dit als volgt: 
“ja dat is natuurlijk lastig. Er wordt wel gekeken naar wat is de toegevoegde waarde van dit verhaal 
ten opzichte van wat kost het.” 

Subfactor ‘Opbrengsten vs. kosten’ wordt herkend door B2B1, B2B2 en Detailhandel2. Hierbij geeft 
B2B1 aan dat deze analyse achteraf gedaan wordt.  

De subfactor ‘Voorwaarde voor haalbaarheid’ werd niet herkend door de respondenten. Men ziet DA 
toepassingen als investering waarbij achteraf de toegevoegde waarde leidend is of een investering 
wel of niet succesvol was. Om deze reden is de subfactor ‘Voorwaarde voor haalbaarheid’ vervallen.  

Een kanttekening bij deze factor is dat bias mee kan spelen, namelijk dat praten over investeringen 
anders is dan de investering daadwerkelijk aangaan. Dit blijkt ook uit de bevinding dat er per 
organisatie verschil is in hoe makkelijk men tot investeringen overgaat. B2B2, waar minder geld te 
besteden is, wordt meer nagedacht over de investering, omdat er geen financiële ruimte is om 
fouten te maken of te experimenteren. In Detailhandel1 worden alle veranderingen eerst klein getest 
voordat men besluit tot adaptie.  

4.2.2.8 Doel 
In het literatuuronderzoek is wel aandacht geweest voor het doel, maar is het doel niet herkend als 
een beïnvloedende factor. Uit de case studies blijkt echter dat het doel een essentiële factor is in het 
gebruik van DA toepassingen. Detailhandel1 geeft aan “In feite moet het doel, de punt op de horizon, 
duidelijk zijn. Als dat duidelijk is ga je kijken naar welke weg moet ik nemen om daar te komen. Want 
ik kan doelloos allerlei cijfers eruit halen, prachtig, als ik zie dat auteur x opeens 1000 boeken heeft 
verkocht, dan zegt dat cijfer mij niets. Waarom heeft hij zoveel verkocht? Daar gaat het om.” Omdat 
alle respondenten aangeven dat het doel wel degelijk een beïnvloedende factor is, is dit toegevoegd 
aan de lijst factoren.  

In paragraaf 2.3.1.3 zijn de volgende subfactoren beschreven: ‘Verbeteren van bedrijfsbeslissingen 
en planning’, ‘Verbeteren van bedrijfsprocessen’, ‘Klantfocus’ en ‘Concurrentiepositie’. 

Tabel 15 respons op factor Doel 
Doelen 
Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 
Verbeteren van 
bedrijfsbeslissin-
gen en planning  

ja, missed opportu-
nities en voorraad-
beheer 

ja, ketenintegra-
tie en kentenbe-
heersing 

ja, commerci-
eel en intern. 
Livesaver 

ja, weten 
waarom dingen 
zo zijn 

ja, DA helpt be-
tere beslissin-
gen te maken 

Veel 

Verbeteringen in 
bedrijfsproces-
sen  

ja, betere efficiëntie 
en integratie tussen 
kantoren.  

nee, geen pro-
cesanalyse 

ja, operatio-
neel 

ja, operatio-
neel en op de 
website 

ja, analyse van 
commerciële 
processen ver-
beterd winstge-
vendheid 

Veel 
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Klant en concur-
rentie 

ja, extra middel om 
onderhandelingspo-
sitie bij klant te ver-
beteren, proactief 
benaderen 

ja, toegevoegde 
waarde voor 
klant en eind-
consument 
d.m.v. ketenbe-
heersing en in-
formeren 

ja, klant hel-
pen, concurre-
rend zijn  

ja, klant helpen 
zonder dat ze 
het zelf zien, 
met loyaliteit 
concurrentie 
verslaan 

ja, aandacht 
voor betere 
klantbeleving 

Veel 

doel is startpunt niet herkend niet herkend 
ja, duidelijke 
visie en focus is 
essentieel 

ja, duidelijke vi-
sie en focus is 
essentieel 

ja, duidelijke vi-
sie en focus is 
essentieel 

weinig 

 
Alle cases herkennen de subfactor ‘Verbeteren van bedrijfsbeslissingen en planning’ als essentieel 
doel van DA. De voorbeelden die hierbij gegeven worden zijn ketenbeheersing (B2B2), commerciële 
afwegingen (B2B3), communicatie en verantwoordelijkheden (B2B1) en interne planning en 
productstromen (Detailhandel 2). B2B3 geeft aan dat “Als wij dat [DA] niet waren gaan doen hadden 
we denk ik als bedrijf nu geen winst meer gedraaid.” Detailhandel1 verwoordt dit als volgt: “anders is 
het altijd van jongens we zitten hier, de verkopen gaan goed dus we gaan gewoon verder. Ik zeg zo 
werkt het niet, want straks gaat het minder goed en dan weet je niet aan welke knoppen je moet 
draaien om het om te keren.” 

B2B1, B2B3 en Detailhandel2 herkennen dat DA toepassingen ingezet worden voor het ‘Verbeteren 
van bedrijfsprocessen’. Deze toegevoegde waarde wordt herkend voor de interne operatie en het 
verbeteren van commerciële processen waardoor de winst vergroot wordt. B2B2 verwoordt dit als 
volgt: “Kijkend naar de omzet die we nu hebben doen we veel meer met minder mensen. Dat 
betekent dat we veel efficiënter werken. ” 

Vier van de vijf cases herkennen ‘Klantfocus’ als doel. B2B2 en Detailhandel1 doen dit door de 
voorraadposities te verbeteren, waardoor klanten beter geholpen kunnen worden. Anderen zien dit 
als beter adviseren en meer inzicht te bieden. In het geval van B2B1 betekent dit ook het verbeteren 
van de onderhandelingspositie, doordat met DA radicale eerlijkheid geboden kan worden. De 
Klantfocus gaat hand in hand met de Concurrentiepositie. B2B2 verwoordt het als volgt: “wat we 
willen bereiken is natuurlijk dat onze klanten betere sales genereren, minder waste, meer 
overhouden eraan, waardoor zij ons een betere partner vinden dan onze concurrent zodat wij ook 
meer verdienen. Ja dat is denk ik het spelletje.” Om aan deze insteek recht te doen zijn klantfocus en 
concurrentiepositie samengevoegd tot één subfactor. 

B2B3, Detailhandel1 en Detailhandel2 herkennen het belang van een duidelijk doel en visie als 
startpunt. B2B1 en B2B2 herkennen dit niet. Omdat drie cases dit wel herkennen, is besloten deze 
subfactor toe te voegen.  

4.3 Analyse 
In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de resultaten van de cases zoals die in de vorige 
paragraaf zijn gepresenteerd. Hierbij wordt eerst de samenhang tussen factoren en onderdelen 
besproken, daarna de Overeenkomsten tussen cases. 

4.3.1 Samenhang factoren en onderdelen 
Op basis van de case studies is onderzocht wat de beïnvloedende factoren en onderdelen voor het 
gebruik van DA toepassingen zijn. In de praktijk van een organisatie zou dit als volgt samenhangen: 
Het management heeft een ambitie en stelt de doelen voor DA toepassingen om die ambitie te 
verwezenlijken. Om die doelen te bereiken, faciliteert het management de benodigde Support, de 
Decision Making Culture en de Financiële middelen. Als één van deze factoren ontbreekt, wordt de 
kans op succesvol DA gebruik veel kleiner of verdwijnt zelfs. Als er geen Financiële middelen zijn, 
kunnen er geen nieuwe initiatieven ontplooid worden. Hetzelfde geldt voor Managerial Support, 
zoals Detailhandel2 aangeeft: “ze [het management] staan echt open voor de data, […] maar 
uiteindelijk maken zij de beslissing voor de richting van het bedrijf.” En als het management er niet in 
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slaagt om een datagedreven cultuur te faciliteren, zal het realiseren van DA succes moeilijker 
worden.  

De Gebruikers en Ontwikkelaars ondernemen activiteiten om de doelen te realiseren. Hiervoor 
gebruiken ze de Data, Tools en Analytics. Deze onderdelen zijn essentieel, want als er geen 
betrouwbare data beschikbaar is, niet de juiste tools, of geen kennis en kunde van de benodigde 
analytics, wordt de kans op succes kleiner. Er is een constante wisselwerking nodig tussen de 
Gebruikers en Ontwikkelaars. Een gebrek aan deze wisselwerking kan frictie veroorzaken, zoals 
aangegeven door B2B3: “ik denk dat wij proberen naar data te kijken met een bepaalde visie, een 
bepaalde gedachte erachter, een doel. Terwijl de Power BI ontwikkelaar het leuk vindt om een mooi 
dashboard op te leveren en dan stopt het. Dus wij bedenken het dashboard, en degene die het 
maakt kijkt er op een hele andere manier naar.”  

Alle inspanningen leiden uiteindelijk tot een vorm van DA toepassingssucces door het al dan niet 
behalen van de doelen. Dit succes dient als terugkoppeling richting het management, die het succes 
gebruiken bij het formuleren van nieuwe ambities en doelen. Deze samenhang is schematisch 
weergegeven in figuur 4.  

 
Figuur 4 Samenhang beïnvloedende factoren en onderdelen bij het gebruik van DA toepassingen 

4.3.2 Overeenkomsten tussen cases 
Veel factoren zijn herkend door alle respondenten, maar met hier en daar verschillen. Er is gezocht 
naar redenen om verschillen tussen de cases te verklaren. Hiervoor is gekeken naar case-kenmerken. 
De aanname hierbij is dat vergelijkbare organisaties ook vergelijkbare bevindingen laten zien, 
bijvoorbeeld: de detailhandels zien Doelen en Gebruikers op manier A, terwijl de B2B organisaties 
Doelen en Gebruikers op manier B zien.  

Met de factoren zijn de volgende vijf verschillende vergelijkingen gemaakt:  

 Per branche zijn de B2B cases vergeleken met de Detailhandels 
 Per bedrijfsgrootte zijn B2B1, B2B2, B2B3 met allemaal tussen de 70 en 100 medewerkers 

vergeleken met Detailhandel1 (25 medewerkers) en Detailhandel2 (250 medewerkers) 
 Per functie zijn de reacties van de directeur/eigenaren van cases B2B2, B2B3, Detailhandel2 

vergeleken met de gesproken medewerkers van cases B2B2, B2B3 en Detailhandel2 
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 Per ervaring in aantal jaren dat DA toepassingen ingezet worden zijn B2B2 en Detailhandel1 
met 10 jaar ervaring vergeleken met B2B1, B2B3 en Detailhandel2, die 2 jaar ervaring hebben 

 Per inzetgebied, dus specifiek per afdeling of door het hele bedrijf. Hier zijn B2B1 en 
Detailhandel1 die DA toepassingen door het hele bedrijf inzetten vergeleken met B2B2, B2B3 
en Detailhandel2, die DA afdelingsspecifiek toepassen.  

Deze vergelijkingen zijn ook in tabel 16 weergegeven. De kleuren geven per kolom aan welke 
vergelijkingen gemaakt zijn. 

Tabel 16 Vergelijkingen tussen cases 
Vergelijking Betreffende cases 

Organisatie 
Business-to-business B2B1, B2B2, B2B3 

Detailhandel Detailhandel1, Detailhandel2 
   

Medewerkers 

70 B2B1, B2B2, B2B3 

25 Detailhandel1 

250 Detailhandel2 
   

primaire DA verantwoordelijke 
Directeur/eigenaar B2B1, Detailhandel1 

Manager Marketing B2B2, B2B3, Detailhandel2 
   

hoe lang DA? 
2 jaar B2B1, B2B3, Detailhandel2 

10+ jaar B2B2, Detailhandel1 
   

Integraliteit DA 

Organisatie B2B1, Detailhandel1 

Afdeling B2B2, Detailhandel2 

Hybride B2B3 

 
Uit de analyse bleek echter dat organisaties met vergelijkbare kenmerken geen vergelijkbare 
bevindingen laten zien. Hiervoor zijn drie mogelijke verklaringen.  

De eerste mogelijke verklaring is het verschil in inhoudelijke argumentatie. Sommige subfactoren, 
bijvoorbeeld ‘Gebruiksgemak’ voor Gebruikers, werden allemaal met dezelfde argumentatie 
herkend. Andere subfactoren worden juist met allemaal verschillende argumenten herkend. Het gaat 
hier om de volgende subfactoren:  

 Factor Managerial support, subfactor ‘Terughoudendheid MKB management’ 
 Factor Data, subfactor ’Data kwaliteit’ 
 Factor Doelen, subfactoren ’Verbeteren van bedrijfsbeslissingen en planning’, ’Verbeteringen 

in bedrijfsprocessen’ en ’Klant en concurrentie’ 

 Onderwerp Succes, subfactoren ’Belang DA’ en ’Verwachtingen DA’ 
Deze verschillen zijn ook weergegeven in de tabel van Bijlage 3. De ruimte die respondenten kregen 
voor veel verschillende reacties is een direct gevolg van de gekozen kwalitatieve 
onderzoeksmethode.  

Een tweede mogelijke verklaring is dat het soort onderzochte cases een tamelijk vergelijkbare groep 
vormen. De cases hebben met elkaar gemeen dat ze geen van allen DA als core business hebben 
zoals uitgewerkt in paragraaf 3.2.  

Een derde mogelijke verklaring is dat de cases zich allemaal in een vergelijkbaar ontwikkelstadium 
bevinden. Hier is echter geen onderbouwde uitspraak over te doen, omdat ontwikkelstadium of 
maturity stage buiten de scope van dit onderzoek is gehouden. 

  



34 
 

H5 Discussie, conclusies en aanbevelingen 
 

5.1 Discussie 
In deze paragraaf wordt gereflecteerd op de kwaliteit van het onderzoek. Daarnaast worden de 
resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 4 vergeleken met de literatuur zoals beschreven in 
hoofdstuk 2.   

5.1.1 Reflectie op de methodologie 
Voor dit exploratieve onderzoek zijn vijf case studies met in totaal acht interviews gedaan zijn bij 
MKB bedrijven. Dit type onderzoek kan gebruikt worden om nieuw begrip of inzicht te krijgen in een 
fenomeen (Saunders et al., 2009). Dit onderzoek geeft richting welke factoren en onderdelen bij het 
gebruik van DA belangrijk zijn. Een limitatie is dat de coding door één persoon gedaan zijn. Als de 
coding door meerdere mensen gedaan was, zou bijvoorbeeld over de codes discussie gevoerd zijn, 
wat een positief effect zou hebben op de betrouwbaarheid (Eze et al., 2019).  

Doordat de semi-gestructureerde interviews ruimte boden voor veel nuance en interpretatie is hier 
ook een kans op researcher bias. Om de kans op bias te verkleinen is een interview script gevolgd 
conform paragraaf 3.2, zodat er wel teruggevallen kon worden op een voor alle respondenten gelijke 
uitgangspositie. Dit script is eerst getest met een pilot interview conform paragraaf 3.2. Als Bijlage 4 
is het script opgenomen. Daarnaast is de coding cycle vier keer doorlopen, in lijn met de aanbeveling 
van Saldaña (2021) om dit meerdere keren te doen.  

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is alle respondenten gevraagd of ze de transcripties van 
de interviews nog wilden lezen en eventuele aanvullingen alsnog te delen. Hier is geen gebruik van 
gemaakt. Aanvullingen hadden een completer beeld kunnen geven. De betrouwbaarheid wordt 
hoger dankzij de cross-check die gedaan is op de ontvangen ondersteunende documentatie. 
Daarnaast kan het onderzoek geverifieerd worden middels de chain of evidence en de verzamelde 
data in de case study database.  

5.1.2 Samenhang factoren en onderdelen DA 
Vanuit de analyse is een framework voorgesteld waarin de samenhang tussen de verschillende 
factoren en onderdelen van DA toepassingen gemaakt wordt. De samenhang is als volgt: het 
management heeft een ambitie en stelt de doelen. Het management faciliteert Support, Decision 
Making Culture en Financiële middelen. Vervolgens gaan Gebruikers en Ontwikkelaars aan de slag 
om de doelen te realiseren met behulp van Data, Tools en Analytics. Alle inspanningen leiden tot een 
vorm van DA toepassingssucces. Dit succes wordt teruggekoppeld aan het management. Deze 
samenhang is schematisch weergegeven in figuur 4 bij paragraaf 4.3.2.  

Voor zover bekend bij de onderzoeker is deze samenhang nog niet eerder aangetoond. Daarom kan 
dit model, in lijn met het exploratieve karakter van dit onderzoek, een aanzet vormen voor 
vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek kan zich richten op de robuustheid en toepasbaarheid van 
het voorgestelde model. Daarnaast kan dit vervolgonderzoek inzicht geven in de vraag of bepaalde 
factoren of onderwerpen belangrijker zijn dan andere. Zo kan de literatuur verder uitgebreid worden.  

5.1.3 Aanvullingen op factoren: Doel en Commitment 
Ten opzichte van de literatuurstudie in hoofdstuk 2 zijn er twee aanvullingen op de factoren. Dit is 
ten eerste Doel. In de literatuur leek de factor Doel niet beïnvloedend te zijn. Volgens de resultaten is 
dit echter juist één van de belangrijkste factoren bij het gebruik van DA toepassingen. Bij de 
onderzochte cases is het Doel leidend bij de keuze welke DA toepassingen op welke manier en met 
welke investeringen worden ingezet. Dit is een uitbreiding op de literatuur van onder andere English 
and Hoffmann (2018), Olszak (2016) en Bijker and Hart (2013), die het doel van DA meer zien als 
resultaat dan als startpunt. Als tweede aanvulling blijkt dat commitment van de medewerkers een 
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belangrijk onderdeel is van de bedrijfscultuur om DA toepassingen succesvol te maken. Zodra alle 
betrokken medewerkers zich inzetten voor de DA toepassing is de kans op succes het grootst. Dit is 
een aanvulling op de onderzoeken van onder andere Müller and Jensen (2017) en Puklavec et al. 
(2018) die het belang van Decision making culture beschrijven. 

5.1.4 Aanvulling op onderdelen DA: succes  
In de literatuur wordt succes als subjectief en lastig meetbaar gezien (Bijker & Hart, 2013; Hansen & 
Bøgh, 2021). Dit onderzoek heeft meer inzicht gegeven in de vraag wat succesvol gebruik van DA 
toepassingen is. Uit de resultaten van dit onderzoek blijken twee bevindingen van belang. De eerste 
is dat de DA toepassing gebruikt wordt. Vanuit een ander perspectief kan dit resultaat duiden op een 
laag ambitieniveau voor DA, zoals ook getoond in paragraaf 4.3.1. Het tweede resultaat is het 
behalen van de doelen. De belangrijkste doelen zijn ten eerste het verbeteren van de positie ten 
opzichte van de klant en de concurrentie, ten tweede interne verbeteringen in processen, planning 
en besluitvorming. Dit is een verdieping op de resultaten uit het literatuuronderzoek.   

5.1.5 Overeenkomsten tussen cases 
Niet alle factoren en subfactoren zijn door iedere case herkend, er zijn dus verschillen tussen de 
cases. Om deze verschillen te kunnen duiden en generaliseren is gezocht naar overeenkomsten 
tussen de cases. Deze overeenkomsten zijn gezocht in de volgende bedrijfskenmerken: branche, 
aantal medewerkers, jaren ervaring in DA en hoe DA in de organisatie ingezet wordt. Deze 
vergelijkingen zijn weergegeven in tabel 16. Uit de analyse van deze kenmerken zijn echter geen 
verklarende overeenkomsten gevonden. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat vijf cases niet genoeg 
is om de grote diversiteit van het MKB te duiden. Om inzicht te krijgen in bedrijfskenmerken die de 
verschillen tussen cases kunnen verklaren zou vervolgonderzoek met een meer kwantitatief karakter 
helpend zijn. 

5.1.6 MKB versus GB 
In deze paragraaf wordt een vergelijking gemaakt tussen het MKB en het GB. Dit was geen onderdeel 
van de onderzoeksvragen. Echter, veel gebruikte literatuur in hoofdstuk 2 baseert zich op het GB, 
terwijl dit onderzoek zich richt op het MKB. Als de resultaten uit de literatuur en de analyse van de 
case studies met elkaar worden vergeleken komen rondom het gebruik van DA twee mogelijke 
verschillen naar voren tussen het GB en MKB, te weten basishouding en kennis. 

Het MKB heeft over het algemeen een behoudender basishouding dan het GB, waardoor 
bijvoorbeeld vernieuwingen of nieuwe technologieën minder snel ingezet worden dan in het GB 
(Coleman et al., 2016; English & Hoffmann, 2018). In het verlengde hiervan zou gesteld kunnen 
worden dat de ambities van het MKB op DA gebied laag liggen, zoals verwoordt door onder andere 
Detailhandel1: “Daarnaast denk ik dat MKB en analytics, ik geloof niet dat dat echt een prachtig 
huwelijk is.”  

Het kennisniveau van DA lijkt in het MKB lager dan in het GB. Het algemene beeld wat opkomt uit de 
interviews is dat er bij de respondenten vrij weinig kennis is van de verschillende soorten analytics en 
vooral de toepassing ervan. Dit is af te leiden uit de bevinding dat het MKB zich nog met name bezig 
houdt met descriptieve analyse, wat een minder geavanceerde analysetechniek is dan predictive of 
prescriptive analyse zoals benoemd in paragraaf 2.3.1.2. Daarbij worden vooral commerciële tools 
gebruikt. Dit is aangetoond in paragraaf 4.2.1. Dit beeld wordt verder bevestigd doordat geen van de 
respondenten zelf voorbeelden van DA technieken zoals data mining, text mining of simulatie gaf. Dit 
is in lijn met de bevinding van Van der Veen et al. (2017). 

5.2 Conclusies 
Het belang van DA voor bedrijven is groot en blijft groeien (Cao, 2017). Echter heeft het Midden & 
Klein Bedrijf (MKB) moeite om de waarde en potentie van DA te benutten (Van der Veen et al., 
2017). Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar het perspectief en de ervaringen van MKB-
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ondernemers op factoren die een rol spelen bij het gebruiken van DA (Côrte-Real et al., 2014). Dit 
onderzoek is gedaan naar de factoren die van invloed zijn op de gebruiksfase van DA in het MKB. De 
hoofdvraag hierbij luidt:  

Welke factoren beïnvloeden het succesvol gebruik van DA toepassingen in het MKB?  

Om deze vraag te beantwoorden is eerst de literatuur onderzocht op wat al bekend is. Daarna is met 
een cross-sectionele exploratieve multiple case study onderzoek gedaan bij vijf MKB ondernemingen. 
Deze cases zijn onderzocht op beïnvloedende factoren, tools, soorten analyse en het succes van DA. 

De resultaten van het onderzoek zijn samen te vatten tot drie punten.  

Het eerste resultaat is een overzicht van de factoren die het gebruik van DA toepassingen 
beïnvloeden. Deze factoren zijn Managerial Support, Decision making culture aangevuld met 
Commitment, Financiële middelen, Data, Gebruikers, Ontwikkelaars en de nieuw gevonden factor 
Doel. Daarnaast is ook meer inzicht gekomen in wat het succesvol toepassen van DA in het MKB 
inhoudt.  

Het tweede resultaat is de samenhang tussen de verschillende beïnvloedende factoren en 
onderdelen van DA toepassingen zoals weergegeven in figuur 4.  

Het derde resultaat is dat het MKB van het GB lijkt te verschillen in basishouding en kennis waar het 
DA toepassingen betreft. Dit onderzoek draagt bij aan het vergroten van de kennis voor het MKB 
dankzij het inzicht in de beïnvloedende factoren en onderdelen van DA toepassingen. 

5.3 Aanbevelingen voor de praktijk 
Met de bevindingen uit dit onderzoek worden MKB ondernemingen in staat gesteld om kritisch 
binnen de eigen organisatie te kijken naar de eigen doelstellingen en de houding ten opzichte van DA 
toepassingen. Dit kan door de factoren en onderwerpen uit dit onderzoek te vergelijken met de 
situatie in de eigen organisatie. 

Als tweede aanbeveling kan de samenhang van de factoren en onderdelen gebruikt worden om te 
identificeren waar het gebruik van DA belemmeringen ondervindt. Hiervoor kan een bijvoorbeeld 
een bottleneck analyse gebruikt worden. Dit is mogelijk geworden door de aangetoonde samenhang. 

De derde aanbeveling is dat het van belang is dat er minimaal één DA gebruiker in het MT zit. Dit 
hangt enerzijds samen met de invloed van het management op het succesvol gebruik van DA 
toepassingen. Anderzijds hangt het samen met de wisselwerking tussen gebruikers en ontwikkelaars, 
om zo de kans dat een succesvolle toepassing ontwikkeld wordt te vergroten.  

5.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
In deze alinea worden twee aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. De eerste aanbeveling is 
om met een kwantitatieve survey de gevonden factoren en de onderliggende samenhang te 
valideren. Vanuit deze kwalitatieve studie is hiervoor een aanzet gegeven, vervolgonderzoek kan 
aantonen of dit daadwerkelijk zo is. Dit onderzoek kan bij MKB ondernemingen uitgezet worden. 
Hierbij kunnen de volgende punten meegenomen worden, omdat die in dit onderzoek 
onbeantwoord zijn gebleven:  

 Ten eerste dienen de verschillen tussen MKB ondernemingen expliciet meegenomen 
worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zoektocht naar vergelijkbaarheid, zoals 
beschreven in paragraaf 5.1.5. Hierbij wordt geadviseerd om ook de maturity stage oftewel 
de volwassenheid van DA binnen de organisatie te meten, omdat daarmee mogelijk wel 
meer onderscheid tussen ondernemingen zichtbaar wordt. Het doel van deze vergelijkingen 
is om de generaliseerbaarheid van het onderzoek te vergroten.  

 Ten tweede zijn in dit onderzoek veel subfactoren gevonden. Het is belangrijk voor DA 
gebruikers om te weten of en welke subfactoren van significant belang zijn om DA succesvol 
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toe te passen. Binnen de scope van dit exploratieve onderzoek was het niet mogelijk om daar 
uitspraken over te doen.  

De tweede aanbeveling is om bij experts of bij organisaties die DA als hun kerntaak hebben of 
aanbieden, zoals bijvoorbeeld onderzoeksbedrijven of consultancy bureaus, een kwalitatief 
onderzoek uit te voeren, waarbij de focus ligt op de vraag hoe het MKB predictive en prescriptive 
analytics in kan zetten om zo de vervolgstap naar verder gebruik van DA te maken.  
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Bijlage 1 Factoren, bron en code 
Factor Bron Code 

Soorten Papachristodoulou et 
al., 2017 

As a first choice, they ranked the solutions developed 
within the company and did not involve specialized BI pro-
viders.  

Soorten Papachristodoulou et 
al., 2017 

As a second option, the researchers ranked the commercial 
BI solutions.  

Soorten Papachristodoulou et 
al., 2017 

As a third option, they ranked BI solutions and open source 
solutions.  

Soorten English & Hoffmann, 
2018 

Big data is becoming more accessible to SMEs with lower 
budgets and limited IT capabilities. SaaS (software-as-a-ser-
vice) makes storage and analysis technology is now availa-
ble to rent at an affordable cost.  

Soorten Papachristodoulou et 
al., 2017 

These solutions mainly focus on static or dynamic analyses 
of the data with the help of Excel spreadsheets, Open Of-
fice Calc, Lotus 1-2-3, computer graphics, and what-if type 
analysis. Such BI solutions are part of SaaS (Systemas-a-
Software) and have gained ground in their acquisition by 
SMEs. This is because the final purchase cost is low, it is 
easy to use and the installation time is very fast. Also, there 
is no further staff training. The products are hosted in a se-
cure online platform where the company has access with-
out leaking data. 

Soorten Papachristodoulou et 
al., 2017 

Of the software that was tried, they found that there are 
two types of providers. The first category includes special-
ized software companies that provide exclusive BI tools. 
Businesses rely on a specialized team to design the soft-
ware according to their needs and requirements. Such pro-
viders are Information Builders, MicroStrategy, and Qlick-
Teck. In the second category, they identified companies 
that have a greater variety of interests. In this category are 
the BI solutions that are aimed at a particular sector such as 
education, banking or insurance systems. Such providers in-
clude Oracle, Microsoft, SAP, and SAS 

Soorten Papachristodoulou et 
al., 2017 

The motivation that drives companies to proceed to the ac-
quisition of such solutions is the low cost. Therefore, the ar-
chitecture, the functionalities and their environment are 
considered to be the main criteria on which SMEs choose a 
BI tool. Providers of open source software are Actuate, Jas-
persoft, Pentaho and SpagoBI. 

Soorten Papachristodoulou et 
al., 2017 

The most important advantages are the speed of construc-
tion and speed of services, reduced costs of organization 
and payment of services depending on the use. 

Soorten Fuggetta, 2003  Therefore, accessibility of source code is a necessary condi-
tion for free software. 
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Soorten Llave et al., 2018 

Second, we found that there are several new options for 
implementing BI&A without a data warehouse. The inform-
ants considered this to be an appropriate solution for small 
businesses 

Soorten Grabova et al., 2010 
Generally, web-based studied tools provide sufficient func-
tionality, but they remain cumbersome due to traditional 
OLAP usage. 

Soorten Llave, 2017 
In addition to open source solutions, cloud BI&A was also 
considered a low-cost licensed alternative solution for 
SMEs 

Soorten Bonati et al., 2020 Open source: Lack of robust, deployable, and well-docu-
mented software. 

Soorten Bonati et al., 2020 Open source: Need for secure open source software 

Soorten Kaur et al., 2015 
Open source: introduces new security issues. Our Major 
challenge is to build powerful and flexible firewall applica-
tions for protecting software defined based networks.  

Analytics Coleman et al., 2016 

Three subcategories of business analytics are distinguished: 
i) Descriptive analytics summarise, condense, and aggre-
gate data in a way to make big and complex data sets more 
easily accessible for human understanding. Graphics and 
aggregate statistical metrics are the basic tools of descrip-
tive analytics. ii) Predictive analytics enable forecasts of fu-
ture effects based on historical data. The methodology of 
predictive analytics comprises statistical learning, machine 
learning (ML), data mining and knowledge discovery from 
databases (KDD). iii) Prescriptive analytics transforms the 
results of descriptive analytics and predictive analytics into 
business decisions. 

Doelen Puklavec et al., 2018 
One innovation that can significantly contribute to the 
firm’s goals by improving decision making is business intelli-
gence systems 

Doelen Papachristodoulou et 
al., 2017 

The main tool to create and support competitiveness is 
considered to be BI or otherwise competitive intelligence. 
Decision support systems based on computer applications 
offer the necessary tools and the right infrastructure so 
businesses can process the data, extract relevant infor-
mation and come to appropriate conclusions and therefore 
make better business decisions. 

Doelen English & Hoffmann, 
2018 

Thus, the primary objective of BI is to facilitate organisa-
tions to analyse data in real time to support pragmatic stra-
tegic decision making. Accordingly, with interactive access 
to data in real time, strategists arrive at an informed strate-
gic decision based on the information they have – both cur-
rent and historical 
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Doelen Olszak, 2016 Increasing the effectiveness of strategic, tactic, and opera-
tional planning 

Doelen Olszak, 2016 creating or improving relations with customers 

Doelen Olszak, 2016 analyzing and improving business processes and opera-
tional efficiency of an organization 

Doelen Olszak, 2016 organizational transformation 

Doelen Côrte-Real et al., 2014 
BI&A enable firms to enhance the existing organizational 
applications, providing business-centric practices and meth-
odologies that could provide competitive advantage 

Doelen Bijker & Hart, 2013 

The value of pervasive BI lies in its ability to create perfor-
mance transparency in the organisation through clear and 
consistent communication of management’s strategic ob-
jectives. Insight into the organisation’s key performance in-
dicators (KPI’s) allows managers to react in a timely manner 
to opportunities or issues that may occur, thus creating a 
competitive advantage . Value also lies in the improvement 
of key business processes and improved information quality 
, time and cost savings through automated delivery of infor-
mation to users, and reduced IT infrastructure costs due to 
optimised storage and processing of data. 

Doelen Konur et al., 2021 

Our results show that we can accurately predict the baking 
conditions to achieve product consistency. These results 
are important for the food industry, as operators and data 
scientists gain a new understanding of the data; the ana-
lysed results improve productivity and consistency, hence 
increasing performance and profitability. 

Doelen Müller & Jensen, 2017 

In the words of one respondent: “More structure leads to 
greater job satisfaction.” It also helps management improve 
the work environment, allocate employees to work activi-
ties depending on business needs, and improve business 
processes 

Succes Hansen & Bøgh, 2021 
four managerial characteristics of SMEs: short-term strat-
egy, importance of the SME manager, lack of expert sup-
port function, and short hierarchical line. 

Managerial support Dawson & Van Belle, 
2013 management support  

Managerial support Boonsiritomachai et al., 
2016 management support 

Managerial support Gudfinnsson & Strand, 
2017 desinteresse management 

Managerial support Olszak, 2016 Management leadership and support 
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Managerial support Maroufkhani et al., 
2020 

Top management support is frequently found to be a criti-
cal element among SMEs for adopting different types of 
technology 

Managerial support Van der Veen et al., 
2017 

Het mkb kijkt eerst de kat uit de boom. Een echte visie op 
(big) data en wat die kunnen betekenen voor het bedrijf, is 
er niet. Het verbaast dus ook niet dat ondernemers relatief 
weinig samenwerken met partners, leveranciers en derden 
om nieuwe datagerelateerde producten en diensten in de 
markt te zetten 

Managerial support Vasnier et al., 2021 Can we simplify the risk assessment phase so that SME 
leaders can take actions based on data instead of feelings? 

Managerial support Gudfinnsson & Strand, 
2017 

They were clear on that many of their decisions were 
purely based on gut-feeling but they also understood the 
risk of relying so much on their gut-feeling 

Decision making 
culture Puklavec et al., 2018 

A rational decision-making culture indicates the presence of 
organization-wide respect for measuring, testing, and eval-
uating quantitative evidence in decision processes. Such a 
culture encourages the use of data and information to sup-
port work processes and perform analyses, also with ad-
vanced techniques 

Decision making 
culture Müller & Jensen, 2017 

For a company to truly gain value from big data, use of data 
for decision making and other purposes must be part of the 
organizational culture. All employees need to understand 
and trust data, and they should become accustomed to ask-
ing questions like “what does the da 

Decision making 
culture 

Gudfinnsson & Strand, 
2017 

motivating managers to increase BI usage when they have 
been making decisions and running their business for dec-
ades on gut-feeling is not an easy task. 

Decision making 
culture Olszak, 2016 

Therefore, the main tasks for organizations include, first of 
all, developing corporate culture based on facts and learn-
ing, stating clearly BI strategy, and implementing a training 
system on BI. 

Routineus Li et al., 2013 Routine and Innovative use  
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Routineus Popovic et al., 2019 

The results of our research suggest that the relationships 
between BIS routine use and the impact on marketing and 
sales, impact on management and internal operations, and 
impact on procurement are all positive and highly signifi-
cant. This means that higher levels of routine BIS use are re-
lated with higher levels of all partial BIS impacts on firm 
performance, which is consistent with the RBV theory. Simi-
larly to routine use, innovative use also shows a positive 
and highly significant correlation with the impact on mar-
keting and sales, and the impact on management and inter-
nal operations. A somewhat different relationship was 
found between BIS routine use and the impact on procure-
ment, which is still significant but with a smaller impact.  

Routineus Llave et al., 2018 eerst routineren, dan innoveren 

Routineus Hallikainen et al., 2012 Organisaties benutten niet het volle potentieel van BI, 
waardoor lange-termijn opbrengst onduidelijk blijft 

Gebruiker Wieder et al., 2012 user satisfaction staat los van gebruik en effect 

Gebruiker Ain et al., 2019 Individual user acceptance and effective use is one of the 
greatest challenges for BI systems.  

Gebruiker Boonsiritomachai et al., 
2016 Hoe toegankelijker in gemak, hoe meer gebruikt 

Gebruiker Gudfinnsson & Strand, 
2017 gebrek aan kennis en kunde 

Gebruiker Popovič, 2017 fear of losing power over information 

Gebruiker Popovič, 2017 a change in job skills (e.g. the requirement of new skills to 
perform routine tasks)  

Capabilities Boonsiritomachai et al., 
2016 vendor selection: externe partij helpt je verder 

Capabilities Seah et al., 2010 Gebrek aan mogelijkheden voor oplossen tecnhische pro-
blemen 

Capabilities Gudfinnsson & Strand, 
2017 gebrek aan ICT support 

Capabilities Olszak, 2016 training and education on BI and knowledge management 
Capabilities Seah et al., 2010 gebrek aan motivatie, kunde 

Data Mudzana & Maharaj, 
2015 information and system quality 

Data Stjepić et al., 2021 
a common challenge in BIS usage is inadequate data qual-
ity, improper data level and format, and unavailability of 
timely and accurate data. 

Data Bach et al., 2019 
Although the IT implemented in SMEs should fit their needs 
and capabilities, low levels of data management and data 
quality have a negative influence on BI initiatives.2 
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Data Llave et al., 2018 

Data Governance is a business matter, not an IT matter. 
Data warehouse developers are usually IT-resources and 
has a technical mindset. That also means they treat data is-
sues as technical issues instead of challenging the business 
processes - both the business processes that creates the 
data and the ones that use the data and defines their re-
quirements. When the business side looks upon data man-
agement as an IT matter, they don’t realize a part of the 
data quality problem and do not do their part in improving 
data quality 

Data Puklavec et al., 2018 
Organizational data environment has a significant and posi-
tive path to use (po0.05), but non-significant paths to eval-
uation and adoption 

Data Dawson & Van Belle, 
2013 

Results: Authors regarded CSF categories of ‘committed 
management support and champion’, ‘business vision’, 
‘user involvement’ and ‘data quality’ as the most critical for 
BI success 

Data Stjepić et al., 2021 

SMEs often encounter a lack of financial and human re-
sources, as well as technology infrastructure insufficiency, 
competition on the market, and otherJ. Risk Financial 
Manag. 2021, 14, 58 3 of 18 internal and external barriers 
that limit their full business accomplishment (da Silva et al. 
2020). 

Data Olszak, 2016 
Technological dimension regards such elements as busi-
ness-driven, scalable and flexible technical framework, and 
sustainable data quality and integrity 

Data English & Hoffmann, 
2018 

The discussion thus far has highlighted the need for quality 
decision making 25 by managers based on quality data. 

Data Gudfinnsson & Strand, 
2017 

The second challenge depended on solution and data qual-
ity. This involved issues as software errors, insufficient sup-
port, inadequate security, contradictory data and perfor-
mance problems 

Data Stjepić et al., 2021 

Therefore, this result shows that Croatian SMEs believe 
that, with better quality data and quantitative data pro-
cessing processes, they can provide a safer path to the BIS’s 
successful adoption in the enterprise’s operations. 

Data Ain et al., 2019 

Wieder, Ossimitz and Chamoni [40] identified factors such 
as BI management, data quality, BI scope, user satisfaction 
and BI use as being important for achieving benefits or suc-
cess (decision quality and performance) from BI tools 
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Financieel Olszak, 2016 

Additionally, the important factors were clearly defined 
business processes, business performance measurement, 
an incentive system to encourage collecting and analyzing 
information and knowledge sharing, appropriate resources 
(financial, intellectual), and training and education on BI 
and knowledge management. 

Financieel English & Hoffmann, 
2018 

Instead, the knowledge and expertise available to the SME 
as human factors are still critical. The issue also remains 
one of the financial constraints for the SME insofar as not 
being able to implement decisions based on opportunities 
presented from the evaluation of big data. 

Financieel Boonsiritomachai et al., 
2016 

Insufficient financial and technological resource may force 
SMEs to be cautious with their investment and capital ex-
penditure and be the reason that they adopt lower levels of 
BI technology. The implementation of new IT normally re-
quires a long-term investment involving high costs in IT in-
frastructure. Consequently, only SMEs with adequate finan-
cial resources would regard the adoption of BI as a feasible 
project to undertake. 

Financieel Bach et al., 2019 limited human and financial resources in SME 

Financieel Stjepić et al., 2021 

SMEs often encounter a lack of financial and human re-
sources, as well as technology infrastructure insufficiency, 
competition on the market, and other internal and external 
barriers that limit their full business accomplishment. 

Financieel Llave et al., 2018 
They may also have limited financial resources for investing 
in BI&A, so it is likely that they consider different invest-
ment strategies 
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Bijlage 2 Coding trees: Literatuuronderzoek vs Resultaten 
 Rode cellen zijn vervallen in ten opzichte van de resultaten 
 Groene cellen zijn toegevoegd ten opzichte van het literatuuronderzoek 
 Gele cellen zijn van factor verplaatst of van naam veranderd. 

Coding tree Literatuuronderzoek  Coding tree Resultaten 
Factor Subfactor  Factor Subfactor 

Managerial support 
DA applicaties begrijpen en het ge-
bruik aanmoedigen  

Managerial support 
DA applicaties begrijpen en het ge-
bruik aanmoedigen 

  succes door support     succes door support  
  Terughoudendheid MKB management     Terughoudendheid MKB management    

 
  

Decision making cul-
ture 

meten en evalueren van data   Decision making cul-
ture 

meten en evalueren van data  
begrijpen en vertrouwen van data   begrijpen en vertrouwen van data  

  Grotere succeskans     Commitment medewerkers   
 

  

Routineus en innova-
tief gebruik 

Routineus: gestandaardiseerde ge-
bruik   

Ontwikkelaars oplossen technische problemen  

  
Innovatief: nieuwe, innovatieve ma-
nier   

  gebrek aan ICT ondersteuning  

  Potentie MKB     trainen en opleiden  
  Doorontwikkeling    Externe partijen    

   
Gebruikers controleverlies over de informatie     
  Acceptatie: vaardigheden   Gebruikers Gebruiksgemak 
  Acceptatie: gebrek aan kennis     Vaardigheden 
  Effectief gebruik: groot     

  Effectief gebruik: niet gerelateerd  
 

Doelen 
Verbeteren van bedrijfsbeslissingen 
en planning    

   Verbeteringen in bedrijfsprocessen  
Capabilities oplossen technische problemen     Concurrentiepositie  
  gebrek aan ICT ondersteuning     Klantfocus 
  trainen en opleiden     doel is startpunt 
  Externe partijen       

 
  

Data Kenmerken: data kwaliteit   Data Kenmerken: data kwaliteit  
  Kenmerken: betrouwbaarheid     Kenmerken: betrouwbaarheid  
  Kenmerken: beschikbaarheid     Kenmerken: beschikbaarheid    

 
  

Financiële resources Noodzakelijk   Financiële resources Noodzakelijk  
  Opbrengsten vs kosten     Opbrengsten vs kosten  
  Voorwaarde voor haalbaarheid     
     
Onderdelen Beschrijving  Onderdelen Beschrijving 
Soorten tools Zelf ontwikkeld   Soorten tools Zelf ontwikkeld  
  Commerciële tools     Commerciële tools  
  Open source    Open source   

 
  

Soorten analytics Descriptive analytics   Soorten analytics Descriptive analytics  
  Predictive analytics     Predictive analytics  
  Prescriptive analytics     Prescriptive analytics    

 
  

Succes Ondernemer  Succes Ervaren succes 
       Mate van gebruik   

 
 

Toekomstig succes 

Doelen 
Verbeteren van bedrijfsbeslissingen 
en planning     

  Verbeteringen in bedrijfsprocessen  
   

  Concurrentiepositie     
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Bijlage 3 Samenvatting factoren en onderdelen per case organisatie  
 Kolom Verschil laat zien hoeveel verschillende antwoorden gegeven zijn.  

o Weinig: alle antwoorden waren hetzelfde 
o Normaal: twee-drie verschillende antwoorden 
o Veel: vier-vijf verschillende antwoorden 

Factoren 
Managerial support 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

DA applicaties be-
grijpen en het ge-
bruik aanmoedi-
gen 

ja, respondent is 
de drijvende 
kracht 

ja, belang wordt 
onderkend door-
dat de klant hier-
naar vraagt 

ja, maar afde-
lingsgebonden 

ja, respondent is 
de drijvende 
kracht 

ja, verbindende 
rol, afdwingen ge-
bruik 

Normaal  

succes door sup-
port  

ja, respondent is 
de drijvende 
kracht 

ja, maar geen dui-
delijke sponsor 

ja, als MT be-
gint volgt de 
rest, collega's 
opbouwen 
niet afbranden 

ja, respondent is 
de drijvende 
kracht 

niet benoemd Normaal  

Terughoudend-
heid MKB ma-
nagement  

geen thema ivm 
geen terughou-
dendheid 

geen thema ivm 
geen terughou-
dendheid 

ja, als MT be-
gint volgt de 
rest. Nut DA 
stond nooit ter 
discussie 

ja, voorzichtig ivm 
legacy 

ja, toegevoegde 
waarde is essenti-
eel, weerstand te-
gen DA 

Veel 

       

Decision making culture 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

meten en evalue-
ren van data  

ja, data gedreven 
en onderbuikge-
voel ter bevesti-
ging 

ja, maar nu nog in 
ontwikkeling 

ja, nu nog een 
barriere 

ja, middel om in 
control te zijn 

ja, onderbouwen 
en startpunt dis-
cussie 

Normaal 

begrijpen en ver-
trouwen van data  

ja, data gedreven 
en onderbuikge-
voel ter bevesti-
ging 

afdelingsafhanke-
lijk: commercie en 
marketing wel, in-
terne organisatie 
niet 

ja, nu nog een 
barriere 

ja, bedrijfsbreed 
bediscussieren en 
volgen, maar ge-
zond bestand blijft 
belangrijk 

impliciet, niet ex-
pliciet benoemd Normaal 

Grotere succes-
kans  

niet benoemd niet benoemd 
ja, als het een-
maal ingebur-
gerd is 

deels, wat kunnen 
we ermee blijft de 
kernvraag 

impliciet, snel te-
rug naar oude pa-
tronen 

Normaal 

Commitment 

ja, veel inspraak, 
veel samen, uit-
eindelijk ook veel 
gebruiken of op-
stappen 

Voornamelijk 
commitment van 
de klant  

ja, met elkaar 

ja, veel inspraak, 
veel samen, want 
met elkaar vor-
men we het be-
drijf 

ja, samen vormen 
we het bedrijf, 
commitment van 
data leveranciers 

Normaal 

       

Gebruikers 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Vaardigheden 

Deels, early adap-
tors zijn data-ge-
dreven mensen op 
key posities 

ja, analytische 
skills zijn nodig 

Ja 
ja, beperkte ont-
wikkelmogelijkhe-
den 

ja, specialist aan-
genomen 

Normaal 
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Gebruiksgemak 

ja, als het ge-
bruiksgemak groot 
is wordt het beter 
gebruikt door ge-
bruikers 

ja, als het ge-
bruiksgemak groot 
is wordt het beter 
gebruikt door ge-
bruikers 

ja, om te ge-
bruiken moet 
het makkelijk 
zijn 

ja, hoog gemak 
leidt tot beter ge-
bruik 

niet benoemd Weinig 

       

Ontwikkelaars 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

oplossen techni-
sche problemen  

ja, zelf zoeken en 
anders met exter-
nen 

zelf zoeken, an-
ders ict 

ja, zelf zoeken ja, zelf zoeken ja, zelf zoeken Normaal 

gebrek aan ICT 
ondersteuning  

ja, goede onder-
steuning van ICT 

ja, moeilijk om 
goede support te 
krijgen 

ja, met name 
externen 

ja, alleen extern niet benoemd Normaal 

trainen en oplei-
den  

Ja, via cursussen ja, kleine invloed niet benoemd nee, zeer beperkt ja, kleine invloed Normaal 

Externe partijen  
ja, extra onder-
steuning 

Ontwikkeling ex-
tern, onderhoud 
intern 

ja, als interne 
vastloopt 

ja, kleine invloed 

ja, grote invloed. 
Risico: vertrekken 
na verloop van 
tijd 

Normaal 

       

Data 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Kenmerken: data 
kwaliteit  

ja, veel controles 
hierop 

niet herkend 

ja, je moet 
kunnen ver-
trouwen op 
data 

ja, de werkelijk-
heid moet weer-
gegeven worden 

ja, je moet kun-
nen vertrouwen 
op data.  

Veel 

Kenmerken: be-
trouwbaarheid  

ja, veel controles 
hierop 

ja, testen en con-
trole 

ja, je moet 
kunnen ver-
trouwen op 
data 

ja, de werkelijk-
heid moet weer-
gegeven worden 

ja, je moet kun-
nen vertrouwen 
op data 

Normaal 

Kenmerken: be-
schikbaarheid  

ja, met name tij-
dige beschikbaar-
heid in de operatie 

deels, geen drij-
vende kracht 

ja, data moet 
er tijdig zijn 

niet herkend ja, data moet 
voorhanden zijn 

Normaal 

       

Financiële resources 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Noodzakelijk  
ja, als de toege-
voegde waarde er-
kent wordt 

ja, geen ruimte 
voor fouten 

ja, als de toe-
gevoegde 
waarde erkent 
wordt 

niet herkend 
ja, als de toege-
voegde waarde 
erkent wordt 

Normaal 

Opbrengsten vs 
kosten  

ja, achteraf  ja, geen ruimte 
voor fouten 

nee, toege-
voegde 
waarde is be-
langrijker 

niet herkend 
ja, als de toege-
voegde waarde 
erkent wordt 

Normaal 

       

Doelen 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Verbeteren van 
bedrijfsbeslissin-
gen en planning  

ja, missed oppor-
tunities en voor-
raadbeheer 

ja, ketenintegratie 
en kentenbeheer-
sing 

ja, commerci-
eel en intern. 
Livesaver 

ja, weten waarom 
dingen zo zijn 

ja, DA helpt be-
tere beslissingen 
te maken 

Veel 
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Verbeteringen in 
bedrijfsprocessen  

ja, betere efficien-
tie en integratie 
tussen kantoren.  

nee, geen proces-
analyse 

ja, operatio-
neel 

ja, operationeel 
en op de website 

ja, analyse van 
commerciele pro-
cessen verbeterd 
winstgevendheid 

Veel 

Klant en concur-
rentie 

ja, extra middel 
om onderhande-
lingspositie bij 
klant te verbete-
ren, proactief be-
naderen 

ja, toegevoegde 
waarde voor klant 
en eindconsument 
dmv ketenbeheer-
sing en informe-
ren 

ja, klant hel-
pen, concurre-
rend zijn  

ja, klant helpen 
zonder dat ze het 
zelf zien, met loya-
liteit concurrentie 
verslaan 

ja, aandacht voor 
betere klantbele-
ving 

Veel 

doel is startpunt niet herkend niet herkend 
ja, duidelijke 
visie en focus 
is essentieel 

ja, duidelijke visie 
en focus is essen-
tieel 

ja, duidelijke visie 
en focus is essen-
tieel 

Weinig 

  
      

Onderdelen DA toepassingen 
Soorten tools 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Zelf ontwikkeld  nee, te complex nee, te complex 
nee, te com-
plex nee, te complex nee, te complex Weinig  

Commerciële 
tools  

Ja, ERP, Qlikview, 
excel 

Ja, ERP, Qlikview, 
PowerBI, excel 

Ja, ERP, Po-
werBI, excel Ja, PowerBI, excel 

Ja, ERP, PowerBI, 
excel 

Weinig  

Open source nee, te complex nee, te complex nee, te com-
plex 

nee, te complex nee, te complex Weinig  
       

Soorten analytics 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Descriptive analy-
tics  

ja, veel dashboar-
ding, inzichtelijk 
maken 

ja, veel dashboar-
ding, seizoens en 
event analyse 

ja, dashboar-
ding 

ja, veel tabellen, 
ondersteuning bij 
beslissingen 

ja, dashboarding 
en tabellen 

Veel 

Predictive analy-
tics  

nee, toekomstmu-
ziek 

ja, optimale 
schapbezetting 

Nee nee 
ja, locatie optima-
lisatie, website 
optimalisatie 

Normaal 

Prescriptive analy-
tics  

nee nee Nee nee Nee Weinig 
       

Succes 

Beschrijving B2B1 B2B2 B2B3 Detailhandel1 Detailhandel2 Verschil 

Belang DA 
ja, inzicht is essen-
tieel voor organi-
satie en klant 

ja, belangrijk mid-
del om de klant te 
boeien. 

ja, kostenbe-
sparingen 

ja, beslissingson-
dersteunend 

ja, toegevoegde 
waarde 

Veel 

Verwachtingen DA 
ja, door automati-
sering meer moge-
lijk 

ja, worden niet 
echt waargemaakt 

Ja, er zijn nog 
grote ver-
wachtingen 

ja, prognotiseren, 
AB testen 

ja, toekomstige 
toegevoegde 
waarde 

Veel 

mate van ge-
bruik/acceptatie 

ja, niet succesvol 
als het niet ge-
bruikt wordt 

ja, niet succesvol 
als het niet ge-
bruikt wordt 

ja, niet succes-
vol als het niet 
gebruikt wordt 

niet herkend, res-
pondent is enige 
gebruiker 

ja, niet succesvol 
als het niet ge-
bruikt wordt 

Normaal 
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Bijlage 4 Interview script 
 

Script  

Introductie 5 minuten 

Nogmaals bedankt dat u mee wilt doen met het interview onderdeel van mijn 
afstudeeronderzoek. Het hoofdonderwerp is jullie toepassing van Data Analytics: hoe doen 
jullie dat, met welke doelen, waar lopen jullie tegenaan of wat is juist helpend, en hoe 
succesvol zijn jullie met DA.  

In het interview komen bepaalde vragen aan de orde komen, maar dat er binnen het 
gesprek ruimte is om andere onderwerpen aan te snijden en van de volgorde af te wijken.  

Het interview bestaat uit een aantal onderdelen die ik ook op de mail gezet heb:  

 Eerst een aantal vragen over feiten over uw bedrijf: waar houd het bedrijf zich mee 
bezig, welke factoren hebben invloed op het bedrijf en vooral: waarom.  

 Vervolgens gaan we het hebben over jullie toepassing van Data Analytics en jullie 
doelen, ervaringen en resultaten hiermee.  

Extra toelichting indien gewenst:  

 Ik ben bezig inzichtelijk te maken welke factoren van belang zijn bij het gebruik van Data Analytics in 
het MKB.  

 De definitie van DA is het geheel aan data, tools, infrastructuur, visualisatie en inzichten.  
 Iets concreter gaat het om de vaardigheid om voordeel te halen uit alle beschikbare informatie en ken-

nis, wat is essentieel is voor het succes van een organisatie. 

 Een DA toepassing is de toepassing die jullie maken. Bijvoorbeeld: met in PowerBI ingeladen en geana-
lyseerde verkoopdata ontwikkelen je een omzetprognose met als doel toekomstige omzet en winstge-
vendheid in te schatten. 

 

In de informatiebrief heeft u gelezen over de voorwaarden van deelname en wat u kunt 
verwachten. Heeft u daar nog vragen over?  

Om het interview te kunnen verwerken heb ik een geluidsopname nodig. Hiervoor heeft u 
op de mail toestemming gegeven, ben je het daar nog steeds mee eens?  

Dank u wel, dan klik ik nu op de opnameknop.  
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A. We beginnen met het bedrijf en de context (15 minuten) 

A.1 Wilt u eens in een paar zinnen een beeld schetsen van het bedrijf?  

 Wat is jullie core business?  
 Hoeveel medewerkers werken er?  
 In wat voor soort markt opereren jullie?  
 Wat is kenmerkend voor die markt?  
 Wie zijn jullie klanten?  
 Hoe is het qua concurrentie?  
 Hoe is jullie positionering in de markt en tov de concurrentie?  

A.2 Zijn er nog andere dingen die u wilt zeggen over het bedrijf, die nog niet besproken zijn?  

 

Duidelijk, dank je wel. Nu wil ik het graag hebben over de manieren hoe jullie DA toepassen. 
(15 minuten) 

 

B.1 Wat voor toepassingen gebruiken jullie hiervoor? 

  Open source, zelf ontwikkeld, ingekocht pakket, SaaS?  

B.2 Hoe hebben jullie de keuze gemaakt voor deze DA toepassing? Wat zijn hier de voor- en 
nadelen van?  

B.3 Hoe gebruiken jullie de DA toepassing? Bijvoorbeeld reporting, ad-hoc 
reporting, analyzing, alerting, predictive modeling, optimization, Descriptive, predictive, 
prescriptive?  

 

B.3.1 Bij meerdere gebruiken: Laten we het eerst over onderwerp 1 hebben.  

Wil je dit eens omschrijven?  

Welke doel hebben jullie daarmee voor ogen? Wat bereiken jullie hiermee? 
Hoe groot is de invloed van DA? Vanuit welke bron komt de data? Voldoet de 
toepassing aan jullie verwachtingen? Wat levert het op? Bereiken jullie je 
doelen?  

B.3.2 Onderwerp 2 idem 

B.4 Wie is verantwoordelijk voor de data interpretatie?  

B.5 Wil je nog statements maken of punten benoemen over de DA toepassingen die nu nog 
niet besproken zijn?  
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Duidelijk, dank je wel. Vanaf hier wil ik graag verder met wat voor jullie belangrijk is in het 
gebruik van DA. 5 minuten per onderwerp 

 

C.1 Wat ziet u als belangrijk in het gebruik van DA toepassingen? Wat zijn belemmerende 
factoren?  

Of  

C.1 Wat maakt het gebruik van de DA toepassingen mogelijk? 

 

Mogelijke vervolgvragen:  

C.1.1 Wil je wat meer vertellen over de redenen hiervoor? 

C.1.1 Waarom is dit zo belangrijk? Wat zijn de knelpunten? Waar lopen jullie 
tegenaan?  

  C.1.1 Hoe beïnvloed dit het gebruik? 

C.1.1 Wat zou de invloed van de DA zijn als dit anders was?  

C.1.1 Welke analysetechnieken gebruiken jullie hiervoor? Wat voor soort 
analyses doen jullie?  

 

C.2 In het licht van alles wat we nu besproken hebben: kan je aangeven of dit fenomeen 
specifiek van toepassing is voor het MKB, jullie branche, of jullie organisatie?  

C.3 Welke factoren vormen nu de grootste hindernis bij de toepassing door MKB. En misschien zijn er 
onderliggende redenen waarom die factoren een rol spelen.  

 

Vraag C.1 blijft terugkomen totdat er geen nieuwe informatie komt 

Indien niet benoemd 5 minuten per onderwerp 

C2 In de literatuur zijn er nog andere factoren beschreven die het gebruik van DA 
toepassingen beinvloeden, namelijk … . Hoe zien jullie dit? 

C2.1 Managerial support (wil je de ondersteuning vanuit de directie beschrijven? Hoe wordt 
je gemotiveerd om DA te gebruiken? Hoe essentieel is DA?)  

C2.2 Decision making culture (Wat wordt gedaan met de aanbevelingen uit de DA?) 

C2.3 Gebruik (ontwikkeling, innovatief of routineus) 

C2.4 Gebruikers (wie werken met DA, acceptatie in gebruik, gebruiksgemak) 

C2.5 Capabilities (Waar halen jullie je kennis en kunde vandaan? Hoe lossen jullie technische 
of inhoudelijke problemen op?) 
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C2.6 Data (hoe gaan jullie om met data, governance, security, betrouwbaarheid) 

C2.7 Financiële middelen (resources) (hoe wordt financiële haalbaarheid beoordeeld, 
financiële reden wel/niet te gebruiken?) 

 

 

Ok, nu hebben we al veel besproken. Het volgende onderwerp wat we behandelen gaat over 
het succes van de DA toepassingen. (10 minuten) 

D.1 Wanneer vinden jullie de DA toepassingen succesvol?  

D.2 Welke voordelen levert jullie DA toepassing op?  

D.3 Heeft u voorbeelden van successen en teleurstellingen?  

D.4 Wilt u nog meer over succes zeggen wat nog niet gezegd is, of aanvullen?  

 

Afsluiten 15 min 

We komen aan het einde, we hebben al erg veel besproken. Een van mijn laatste vragen is 

E. Is er documentatie die ik mag gebruiken als onderbouwing bij dit gesprek?  

Jaarverslagen, presentaties, grafieken, screenshots 

 

Ten slotte: Zijn er nog onderwerpen of thema’s die onderbelicht gebleven zijn? Andere 
dingen die je nog wilt zeggen?  

Heel hartelijk bedankt, de follow-up is als volgt: ik stuur het gespreksverslag om akkoord op 
te geven of te corrigeren/aan te vullen indien gewenst. In februari is het hele 
afstudeerrapport klaar, dat krijgen jullie inclusief toelichting.  
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