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Abstract
De aanleiding voor dit onderzoek is de beperkte toepassing van data analytics door mkb-bedrijven in
vergelijking met grotere bedrijven. Dit is nadelig voor mkb-bedrijven, omdat de toepassing van data
analytics kan leiden tot een hogere productiviteit en hogere winstgevendheid. De hoofdvraag van dit
kwalitatieve onderzoek is daarom waarom mkb-bedrijven er onvoldoende in slagen de waarde van data
te benutten. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van twee deelvragen, waarbij één deelvraag is
gericht op de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven en de andere deelvraag op de
belemmeringen voor deze toepassing. Voor het onderzoek is literatuuronderzoek en empirisch
onderzoek uitgevoerd. Het empirisch onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het DELTA-model door
interviews af te nemen bij zes mkb-bedrijven. De belangrijkste bevindingen zijn dat data analytics in
mkb-bedrijven beperkt wordt toegepast door het ontbreken van een eenduidig intern perspectief,
beperkte kennis en het ontbreken van bruikbare data. Deze belemmeringen zijn voornamelijk gelieerd
aan de elementen ‘data’ en ‘enterprise’ van het DELTA-model. Naast dit inzicht levert dit onderzoek een
concreter beeld op de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven. Opvallend hierbij is dat de sector
en de homogeniteit van de dienstverlening een sterke invloed op data analytics lijken te hebben.

Sleutelbegrippen
Data analytics, belemmeringen, mkb, SME, case study.
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Samenvatting
Mkb-bedrijven slagen er in vergelijking met grotere bedrijven beperkt in de waarde van data te
benutten. Dit is nadelig voor mkb-bedrijven, omdat het structureel gebruiken van data om beslissingen
te nemen, vaak aangeduid als ‘data analytics’, kan leiden tot een hogere productiviteit en hogere
winstgevendheid. Aangezien mkb-bedrijven 99% van alle bedrijven in Nederland vertegenwoordigen, is
er een groot potentieel voor het toepassen van data analytics door deze bedrijven. Ondanks dit hoge
percentage mkb-bedrijven zijn slechts enkele onderzoeken beschikbaar over de toepassing van data
analytics in deze bedrijven. Dit zijn veelal kwantitatieve onderzoeken waarbij geen duidelijk beeld is
verkregen van de toepassing van data analytics en de context. Het doel van dit onderzoek is dan ook
een concreter beeld te krijgen van de toepassing van data analytics en van de factoren die dit
belemmeren. De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Waarom slagen mkb-bedrijven er onvoldoende in de
waarde van data te benutten?’
Om deze vraag te beantwoorden, is het onderzoek verdeeld in twee deelvragen. Eén deelvraag is gericht
op de wijze waarop data analytics wordt toegepast in mkb-bedrijven, de andere is gericht op de factoren
die deze toepassing verhinderen. Aan de hand van deze deelvragen is eerst literatuuronderzoek verricht
en vervolgens empirisch onderzoek. Het empirisch onderzoek is uitgevoerd door semigestructureerde
interviews af te nemen bij zes mkb-bedrijven met een omvang van veertig tot honderdtwintig
medewerkers. Als leidraad bij het onderzoek is gebruikgemaakt van de structuur van het DELTA-model
en het daaraan gelieerde analytics-maturity-model. Voor het interpreteren van de
onderzoeksresultaten is het relevant dat alle onderzochte bedrijven gericht zijn op de zakelijke markt.
Met betrekking tot de eerste deelvraag zijn de uitkomsten van het literatuuronderzoek dat data
analytics beperkt wordt toegepast in mkb-bedrijven, dat het veelal ontbreekt aan een eenduidig
perspectief op de uitvoering van data analytics in de organisatie, dat vooral gebruik wordt gemaakt van
standaardprogramma’s en dat de analyses vooral zijn gericht op het verleden en niet op de toekomst.
Uit het empirisch onderzoek komen deels vergelijkbare resultaten naar voren. Afwijkend zijn met name
de uitkomsten met betrekking tot organisaties die data analytics wel toepassen. Zij maken niet alleen
gebruik van standaardprogramma’s, maar ook van geavanceerde software, waarbij de toepassing van
data analytics steeds is gericht op een concreet doel, zoals het optimaliseren van de planning, het
voorraadbeheer of de marketingactiviteiten. Daarnaast is het opmerkelijk dat de mkb-bedrijven die data
analytics toepassen hierbij altijd externe kennis of data gebruiken of samenwerken met andere
bedrijven. Opvallend is verder dat de sector en de homogeniteit van de dienstverlening bepalende
factoren lijken te zijn voor de toepassing van data analytics.
Met betrekking tot de tweede deelvraag zijn de uitkomsten van het literatuuronderzoek dat de
belemmeringen vooral gerelateerd zijn aan de elementen ‘data’ en ‘analysts’ van het DELTA-model. De
belangrijkste belemmeringen zijn een gebrek aan kennis en analisten, een gebrek aan bruikbare data en
zorgen om de datasecurity en privacy. De uitkomsten van het empirisch onderzoek wijken hier deels
van af. De gevonden belemmeringen zijn vooral gelieerd aan de elementen ‘data’ en ‘enterprise’ van
het DELTA-model. Hierbij zijn de datakwaliteit en -bruikbaarheid, het ontbreken van een eenduidig
perspectief en een gebrek aan kennis de grootste belemmeringen. Opmerkelijk is dat de belemmeringen
vaak aan elkaar gelieerd zijn; zo is de datakwaliteit geregeld gering door beperkte registratie, wat veelal
te wijten is aan het ontbreken van een eenduidig perspectief op de toepassing van data analytics.
Het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek is dat mkb-bedrijven er onvoldoende in slagen de
waarde van data te benutten door het ontbreken van een eenduidig perspectief op de toepassing van
data analytics in de organisatie, het ontbreken van bruikbare data en de beperkte kennis van de
mogelijkheden en uitvoering. Relevant hierbij is dat de belemmeringen gerelateerd zijn aan elkaar. Het
nader onderzoeken van deze relaties en volgordelijkheid is een suggestie voor nader onderzoek.
2

Summary
Small and mid-size enterprises are only to a limited extent able to harness the value of data compared
to larger companies. This is detrimental to small and mid-size enterprises because the structural use of
data to make decisions, often referred to as ‘data analytics’, can lead to higher productivity and higher
profitability. Since small and mid-size enterprises represent 99% of all companies in the Netherlands,
great potential exists for applying data analytics by these companies. Despite this high percentage, only
a few studies are available on the application of data analytics in small and mid-size enterprises. They
also mainly concern quantitative studies in which often no clear picture exists of the concrete
application of data analytics and the context. The purpose of this study, therefore, is to get a more
concrete picture of the application of data analytics and the factors that hinder it. The research has been
carried out with the main question: Why do small and mid-size enterprises insufficiently harness the
value of data?
To answer this question, the study is divided into two sub-questions. One sub-question focuses on how
data analytics is applied in small and mid-size enterprises, while the other focuses on the factors that
prevent this application. Based on these questions, first literature research and then empirical research
was carried out. The empirical research has been carried out by conducting semi-structured interviews
at six small and mid-size enterprises with a size of 40 to 120 employees. The structure of the DELTA
model and its associated Analytics maturity model have been used as a guide to the study. Relevant to
the interpretation of the research results is that all companies investigated are focused on the business
market.
With regard to the first sub-question, the results of the literature study are that data analytics is limitedly
applied in small and mid-size enterprises, that an unambiguous perspective on the implementation of
data analytics in the organisation is often lacking, that mainly standard programs are used, and that the
analyses mainly focus on the past and not the future. The empirical research shows partially similar
results. Different are in particular the outcomes regarding companies that do apply data analytics. This
is not only done through standard programs but also through advanced software, where the application
is always focused on a concrete goal, such as planning optimisation, inventory management, or
marketing activities. In addition, a remarkable conclusion is that the companies that apply data analytics
always use external knowledge or data, or work with other companies. It is also notable that the industry
and the homogeneity of services seem to be determining factors in the application of data analytics.
With regard to the second sub-question, the results of the literature survey are that the obstacles are
mainly related to the elements ‘Data’ and ‘Analysts’ of the DELTA-model. Among other things, a lack of
knowledge and analysts, a lack of usable data, and concerns on data security and privacy. The results of
empirical research partially differ from the results of the literature study. The obstacles found are mainly
related to the elements ‘Data’ and ‘Enterprise’ of the DELTA-model. Data quality and usability, and the
lack of an unambiguous perspective are the main barriers to it. It is remarkable that the barriers are
interconnected; for example, data quality is often limited by the limited registration, which is often due
to the lack of an unambiguous perspective on the application of data analytics.
The answer to the main question of this research is that small and mid-size enterprises are insufficiently
able to harness the value of data by the lacking of an unambiguous perspective on the application of
data analytics in the organisation, the lack of usable data, and the limited knowledge of the possibilities
and implementation. Relevant to this is that barriers are related to each other. Exploring these
relationships further is a suggestion for further research.
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1. Introductie
Dit hoofdstuk gaat in op de aanleiding, de probleemstelling, de doelstelling, de onderzoeksvragen en de
relevantie van dit onderzoek. Daarnaast is een toelichting op de structuur van dit document opgenomen
in de leeswijzer.

1.1 Aanleiding
“The world’s most valuable resource is no longer oil, but data” luidt de titel van een artikel in The
Economist (Bozkurt, 2017). Deze uitspraak is aannemelijk, omdat de kansen met data onbegrensd lijken
te zijn. Bedrijven kunnen snellere en betere beslissingen nemen, kosten besparen, de efficiëntie
vergroten en producten en diensten ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoeften van klanten
(Chen, Chiang, & Storey, 2012). De meerwaarde van de toepassing van data wordt bevestigd door
onderzoek. Bedrijven die (big) data toepassen scoren 5 procent hoger op productiviteit en 6 procent
hoger op winstgevendheid (McAfee, Brynjolfsson, Davenport, Patil, & Barton, 2012).
In veel bedrijven zijn diverse gegevens beschikbaar, zoals data uit Enterprise Resource Planning (ERP)systemen, logistieke data of gegevens van machines. Daarnaast zijn externe data beschikbaar, zoals data
uit social media, nieuws of meteorologische gegevens (Coleman et al., 2016; Del Vecchio, Di Minin,
Petruzzelli, Panniello, & Pirri, 2018; Mikalef, Pappas, Krogstie, & Giannakos, 2018). Deze interne en
externe data zijn in zichzelf niet waardevol. Data worden pas waardevol als bedrijven ze structureel
gebruiken om beslissingen te nemen (Anderson, 2015; McAfee et al., 2012). Het gebruiken van (grote
hoeveelheden) data als bron van waardecreatie wordt aangeduid als ‘data analytics’ (Watson, 2014).
Door de toepassing van data analytics kunnen data leiden tot een competitief voordeel (Constantiou &
Kallinikos, 2015).
Ondanks de aangetoonde meerwaarde van de toepassing van data slagen mkb-bedrijven (bedrijven tot
250 werknemers; Kamer van Koophandel, 2021) er vaak niet in deze waarde optimaal te benutten
(Coleman et al., 2016; Papachristodoulou, Koutsaki, & Kirkos, 2017; Van der Veen, Van der Bron,
Smetsers, & Bosma, 2017). Hierdoor is er een groot potentieel voor het creëren van waarde met (big)
data; mkb-bedrijven vertegenwoordigen namelijk ruim 99% (De Staat van het MKB, 2021) van alle
bedrijven in Nederland.

1.2 Probleemstelling
De beperkte toepassing van data analytics is nadelig voor mkb-bedrijven, omdat de toepassing van data
analytics kan leiden tot een hogere productiviteit en een hogere winstgevendheid (Coleman et al., 2016;
McAfee et al., 2012). Meerdere onderzoekers benoemen mogelijke belemmeringen voor mkb-bedrijven
bij de toepassing van data analytics, waaronder beperkte financiële middelen, het ontbreken van kennis
en kunde, het niet inzien van de mogelijkheden en een conservatieve houding (Coleman et al., 2016;
Liu, Soroka, Han, Jian, & Tang, 2020; Van der Veen et al., 2017). De probleemstelling van dit onderzoek
is derhalve:
Mkb-bedrijven slagen er onvoldoende in de waarde van data te benutten.

1.3 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van de toepassing van data analytics in mkbbedrijven en te achterhalen waarom deze bedrijven er onvoldoende in slagen de waarde van data te
benutten. De focus ligt hierbij vooral op de toepassing, en minder op de adoptie van data analytics.
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1.4 Onderzoeksvraag
Op basis van de probleemstelling en de doelstelling is de volgende onderzoeksvraag voor dit onderzoek
geformuleerd:
Waarom slagen mkb-bedrijven er onvoldoende in de waarde van data te benutten?
De onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van twee deelvragen:
I.

Op welke wijze wordt data analytics toegepast in mkb-bedrijven?
Om de belemmeringen te onderzoeken, is het van belang dat eerst een beeld ontstaat van de
toepassing van data analytics in mkb-bedrijven. Deze toepassing wordt onderzocht in de
literatuur en wordt vervolgens door empirisch onderzoek gevalideerd.

II.

Welke factoren verhinderen de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven?
De factoren die de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven verhinderen, worden
onderzocht in de literatuur en worden vervolgens door empirisch onderzoek gevalideerd.

Het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd als kwalitatief onderzoek door middel van een meervoudige
en holistische casestudy. Informatie wordt verzameld door het afnemen van semigestructureerde
interviews bij mkb-bedrijven. De interviews worden vervolgens getranscribeerd en geanalyseerd.

1.5 Relevantie
Hieronder is de wetenschappelijke en de maatschappelijke relevantie toegelicht.

Wetenschappelijke relevantie
Tot op heden is in beperkte mate wetenschappelijke literatuur beschikbaar over de toepassing van data
analytics in mkb-bedrijven en de factoren die deze toepassing verhinderen. De literatuur die wel
beschikbaar is, betreft vooral kwantitatief onderzoek waarin vaak geen duidelijk beeld wordt geschetst
van de wijze waarop data analytics uitgevoerd wordt. De beschreven belemmeringen zijn tevens vaak
opsommingen zonder omschrijving van de context, waardoor het moeilijk is de onderzoeksresultaten
te interpreteren.
Llave (2019) en Müller en Jensen (2017) beschrijven de behoefte aan aanvullend onderzoek naar de
toepassing van data analytics in het mkb. Zowel Llave (2019) als Müller en Jensen (2017) benoemen
hierbij specifiek dat kwalitatief onderzoek nodig is om een meer diepgaand inzicht te krijgen in de
toepassing van data analytics in mkb-bedrijven. Aangezien dit onderzoek een aanvulling is op de
bestaande literatuur en tegemoet komt aan de beschreven behoefte aan kwalitatief wetenschappelijk
onderzoek is dit onderzoek wetenschappelijk relevant.

Maatschappelijke relevantie
Aangezien dit onderzoek inzicht biedt in de toepassing van data analytics en in de belemmeringen
hiervoor kan dit onderzoek mkb-bedrijven helpen data analytics toe te passen en te profiteren van de
meerwaarde die data analytics kan bieden. Hierdoor is het onderzoek ook maatschappelijk relevant.

1.6 Leeswijzer
Dit onderzoek is als volgt opgebouwd: in Hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode van de
literatuurstudie toegelicht en wordt een beeld geschetst van de theoretische achtergrond met
betrekking tot het gebruik van data analytics in mkb-bedrijven. Vervolgens is in Hoofdstuk 3 beschreven
op welke wijze het empirisch onderzoek is uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van dit onderzoek in
Hoofdstuk 4 uiteengezet. Als laatste zijn in Hoofdstuk 5 de discussie, conclusies en aanbevelingen
opgenomen.
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2. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk bevat de aanpak, het verslag en de resultaten van het literatuuronderzoek.
Literatuuronderzoek is te definiëren als een systematische, expliciete en reproduceerbare methode
voor het identificeren, evalueren en synthetiseren van het bestaande geheel van literatuur op een
bepaald vakgebied en is de basis voor het verdere onderzoek (Fink, 2005; Saunders, Lewis, & Thornhill,
2019).

2.1 Onderzoeksaanpak
Voor het literatuuronderzoek wordt gebruikgemaakt van de structuur van het model zoals beschreven
door Okoli en Schabram (2010). Dit model, ‘A systematic guide to literature review development’ (Okoli
& Schabram, 2010) beschrijft acht stappen voor een gestructureerde aanpak van literatuuronderzoek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vaststellen van het doel,
Ontwikkelen van een protocol en trainen van onderzoekers,
Uitvoering van de zoekopdracht,
Screening op relevantie,
Kwaliteitsbeoordeling,
Data-extractie,
Synthese van studies,
Verantwoording van het literatuuronderzoek.

Stap 1 Doel
Het doel van het literatuuronderzoek is om aan de hand van de onderzoeksvragen meer inzicht te krijgen
in het onderwerp, inhoudelijke kennis op te doen over reeds uitgevoerd onderzoek, een beeld te krijgen
van de toegepaste onderzoeksmethoden en het thema systematisch te onderzoeken (Booth et al.,
2016).

Stap 2 Protocol en training
Stap 2 is alleen relevant als het onderzoek wordt uitgevoerd door meer dan één onderzoeker. Aangezien
het onderzoek wordt uitgevoerd door één onderzoeker is deze stap niet nader uitgewerkt.
De stappen 3 tot en met 8 zijn beschreven in paragraaf 2.2.
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2.2 Uitvoering
In deze paragraaf wordt de uitvoering van het literatuuronderzoek beschreven aan de hand van de
stappen 3 tot en met 8 van het model van Okoli en Schabram (2010).

Stap 3 Uitvoering zoekopdracht
Voor de uitvoering van het literatuuronderzoek is een combinatie van zoektechnieken gehanteerd die
zijn beschreven in Tabel 1. Als eerste is door middel van de building-blocks-methode (Van der Veen &
Westerkamp, 2010) naar literatuur gezocht in de digitale bibliotheek van de Open Universiteit, waarbij
alleen is gezocht naar literatuur met peerreviews. Bij het toepassen van deze methode is een combinatie
van zoektermen gebruikt. Deze termen zijn gebaseerd op de onderzoeksvragen en zijn uitgebreid op
basis van daaraan gelieerde termen of synoniemen. Bij het zoeken naar de termen ‘mkb’, ‘SME’ en ‘small
and medium-sized enterprises’ is gezocht in alle velden om geen onderzoeken uit te sluiten die wel deels
gericht zijn op mkb-bedrijven, maar waarbij dit niet expliciet in de titel is omschreven.
Als tweede is de snowball-methode (Wohlin, 2014) toegepast. ‘Snowballing’ betreft het zoeken naar
relevante literatuur op basis van de reeds gevonden literatuur. Hierbij is gezocht naar geciteerde
artikelen, wat wordt aangeduid als ‘backward snowballing’ en naar citerende artikelen, wat wordt
aangeduid als ‘forward snowballing’.
Als derde is door middel van een zoekopdracht in Google Scholar de volledigheid van de literatuurstudie
gecontroleerd. De literatuurstudie is als toereikend bevonden toen bij deze controle voornamelijk
verwijzingen werden gevonden naar eerder gevonden artikelen en de gevonden literatuur geen nieuwe
inzichten meer opleverde (Saunders et al., 2019).
Tabel 1 Uitgevoerde zoekopdracht voor deelvraag I en II
Bibliotheek
Zoekdatum
Toegepaste query

Taal
Beperkt tot
Publicatiedatum (building-blocks-methode)
Resultaten building-blocks-methode
Snowball-methode + Google Scholar

Open Universiteit (Summon 2.0)
7 juni 2021
((TitleCombined:(Data analytics)) OR (TitleCombined:(Business
Analytics)) OR (TitleCombined:(Big data))) AND ((MKB) OR
(SME) OR (Small and medium-sized enterprises))
Engels, Nederlands
Publicaties met peerreviews
Laatste vijf jaar
195
16

Stap 4 Screening op relevantie
Na het verwijderen van de duplicaten is op grond van de titel en de samenvatting beoordeeld in
hoeverre de gevonden artikelen bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen (Saunders
et al., 2019). Vervolgens zijn de relevante artikelen opgenomen in een logboek in Microsoft Excel en in
Endnote. De twintig resterende artikelen zijn in hun geheel beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid
voor dit onderzoek. De resultaten van stap 4 zijn weergegeven in Tabel 2.
Tabel 2 Kwantitatieve resultaten van literatuurselectie
Resultaten
Resultaten
Duplicaten
Totaal
building
snowball(exclusief
blocksmethode
en
duplicaten)
methode
Google Scholar
195
16
3
208

Excluded
(1)

Totaal
(full
text
assessed)

Excluded

Included

188

20

10

10

Een overzicht van de screening op de relevantie en de kwaliteitsbeoordeling is opgenomen in Bijlage 1.
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Stap 5 Kwaliteitsbeoordeling
De tien artikelen die resteerden na de screening op relevantie, zijn beoordeeld op onderzoeksopzet,
validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek aan de hand van de criteria ‘expliciet’, ‘alomvattend’,
‘systematisch’ en ‘reproduceerbaar’ (Okoli & Schabram, 2010, p. 27). De onderzoeken die zijn gevonden
zijn tevens gecontroleerd of ze zijn beoordeeld aan de hand van peerreviews. De resultaten van stap 5
zijn weergegeven in Tabel 3.
Tabel 3 Kwantitatieve resultaten van kwaliteitsbeoordeling
Totaal
Waarvan peer-reviewed
Waarvan kwaliteit te controleren
10
9
6

Excluded
2

Included
8

Twee onderzoeken zijn uitgesloten, omdat de kwaliteit van deze onderzoeken niet kon worden
beoordeeld.
Daarnaast zijn twee onderzoeken gebruikt voor dit onderzoek, terwijl de kwaliteit ervan slechts beperkt
gecontroleerd kon worden. Dit zijn de onderzoeken van Veen en Bron (2017) en Coleman et al. (2016).
Het onderzoek van Veen en Bron (2017) is niet beoordeeld aan de hand van een peerreview; ook kunnen
meerdere referenties niet worden geverifieerd, omdat ze niet gepubliceerd zijn. Bij het onderzoek van
Coleman et al. (2016) heeft wel een peerreview plaatsgevonden, maar is de onderzoeksaanpak niet
toegelicht. Beide onderzoeken zijn relevant voor dit onderzoek, mede omdat andere literatuur over de
toepassing van data analytics in mkb-bedrijven beperkt beschikbaar is. Daarom zijn deze twee
onderzoeken wel gebruikt voor dit onderzoek. Om de kwaliteit van dit onderzoek te waarborgen,
worden relevante conclusies uit deze onderzoeken geverifieerd door empirisch onderzoek.

Stap 6 Data-extractie
Voor de data-extractie met betrekking tot onderzoeksvraag I is een mindmap samengesteld op grond
van de literatuur. Een beknopte weergave van deze mindmap is opgenomen in Bijlage 2. De synthese is
gebaseerd op deze mindmap.
Om onderzoeksvraag II te beantwoorden, is naast de mindmap een tabel in Microsoft Excel opgesteld
om de belemmeringen gestructureerd te inventariseren. Deze belemmeringen zijn gestandaardiseerd
en gecategoriseerd aan de hand van het DELTA-model (Davenport, 2018) en door middel van een
draaitabel in Microsoft Excel bruikbaar gemaakt voor dit onderzoek. De tabel die is gebruikt om de
belemmeringen te inventariseren en standaardiseren, is toegevoegd in Bijlage 3.

Stap 7 Synthese van studies
Op basis van de data-extractie, zoals beschreven in stap 6, is de synthese van de literatuur toegepast.
Deze synthese wordt beschreven in Paragraaf 2.3, waarbij de structuur van de onderzoeksvragen is
gehanteerd.

Stap 8 Verantwoording van het literatuuronderzoek
Stap 8 van het model betreft het beschrijven van de uitvoering van het literatuuronderzoek. Deze
paragraaf kan derhalve worden beschouwd als stap 8.
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2.3 Resultaten en conclusies literatuuronderzoek
Deze paragraaf bevat de uitwerking van stap 7 van het model van Okoli en Schabram (2010). Voor het
onderzoek is gebruik gemaakt van het model van Davenport (2018) die eerst is toegelicht.

Toegepast model
Bij het onderzoek is het DELTA-model (Davenport, 2018) toegepast. Het model bevat zeven relevante
elementen bij het toepassen van data analytics: ‘data’, ‘enterprise’, ‘leadership’, ‘targets’, ‘analysts’,
‘technology’ en ‘analytical techniques’. Het model helpt om structuur aan te brengen in het onderzoek
en het literatuur- en empirisch onderzoek met elkaar te kunnen vergelijken. Het model is concreet
toepasbaar en eenvoudig te interpreteren. Het beschrijft zeven elementen die relevant zijn bij de
toepassing van data analytics. In Tabel 4 zijn de elementen toegelicht.
Tabel 4 Elementen DELTA-model (Davenport, 2018; Müller & Jensen, 2017)
Element
Toelichting element
Data
Dit element heeft betrekking op bepaalde aspecten van data, zoals de kwaliteit, structuur, toegankelijkheid
en integreerbaarheid. Deze aspecten van de data beïnvloeden de analyse mogelijkheden.
Enterprise
Dit element heeft betrekking op de noodzaak van een organisatiebrede aanpak bij de toepassing van data
analytics. Hiervoor is een eenduidig en consistent perspectief op data analytics nodig.
Leadership
Dit element heeft betrekking op de invloed die de leiding van een organisatie heeft op de mate waarin data
worden toegepast en op de cultuur in relatie tot het gebruik van data.
Targets
Dit element heeft betrekking op de noodzaak om de toepassing van data analytics af te stemmen op de
specifieke, strategische organisatiedoelen.
Analysts
Dit element heeft betrekking op de noodzaak om de juiste skills te hebben om de analyses uit te kunnen
voeren en de opgedane inzichten te kunnen vertalen naar de organisatie.
Technology
Dit element heeft betrekking op de technische aspecten om data analytics toe te passen en over de
mogelijkheden om de analyses te integreren in processen.
Analytical
Dit element heeft betrekking op de technieken die worden toegepast bij het analyseren van data,
techniques
bijvoorbeeld: ‘simple visual analytics’, ‘linear regression’ or ‘predictive analytics’.

De elementen ‘leadership’ en ‘targets’ zijn, in tegenstelling tot de andere elementen die meer gericht
zijn op de toepassing, vooral gericht op de adoptie van data analytics en zijn lichtgrijs gekleurd in Tabel
4. Dit onderzoek is gericht op de toepassing van data analytics en minder op de adoptie. De elementen
‘leadership’ en ‘targets’ worden daarom niet expliciet behandeld in dit onderzoek.
Naast de zeven elementen beschrijft Davenport (2018) vijf levels van maturity die een indicatie geven
van de mate waarin en de wijze waarop data analytics wordt toegepast in organisaties. Om het level te
bepalen, beschrijft Davenport (2018) per ‘stage’ en per element kenmerkende aspecten aan de hand
waarvan de analytics maturity bepaald kan worden. De stages zijn omschreven en toegelicht in Tabel 5.
Tabel 5 Stages of Analytics Maturity (Davenport, 2018)
Stage 1
Stage 2
Analytical
Omschrijving
Localized Analytics
Impaired
Toelichting

Not Data-Driven

Use reporting
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Stage 3
Analytical
Aspirations
See the value of
Analytics

Stage 4
Analytical
Companies
Good at Analytics

Stage 5
Analytical
Competitors
Analytical
Nirvana

Resultaten in relatie tot deelvraag I: De toepassing van data analytics in mkb-bedrijven
Deelvraag I luidt: ‘Op welke wijze wordt data analytics toegepast in mkb-bedrijven?’. Om deze vraag op
basis van de literatuur te beantwoorden, is eerst een toelichting gegeven op het gebruik van data in
mkb-bedrijven. Vervolgens komt de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven aan de orde.
Gebruik van data in mkb-bedrijven
Veel mkb-bedrijven gebruiken data om te beschrijven wat in het verleden is gebeurd. Dit wordt ook wel
aangeduid als ‘traditionele business intelligence’, ‘reporting’ of ‘descriptive analytics’ (Coleman et al.,
2016; Watson, 2014). Als niet alleen naar het verleden wordt gekeken, maar ook door middel van data
analytics analyses worden gemaakt voor de toekomst, wordt dit in de literatuur omschreven als
‘predicitive analytics’ of ‘prescriptive analytics’. Predictive analytics voorspelt wat er gaat gebeuren en
prescriptive analytics schrijft voor wat te doen (Coleman et al., 2016; Watson, 2014).

Data kunnen leiden tot een competitief voordeel als ze worden omgezet in bruikbare informatie en deze
informatie toegepast wordt om bijvoorbeeld nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, de
efficiëntie te verhogen of de klantrelatie te verbeteren. In hoeverre een bedrijf in staat is operationeel
en strategisch voordeel te behalen uit data, wordt omschreven als ‘data analytics capability’ (Coleman
et al., 2016; Maroufkhani, Wan Ismail, & Ghobakhloo, 2020; Van der Veen et al., 2017).
Voor het verwerken en toepassen van grote hoeveelheden data wordt ook wel de term ‘big data’ of ‘big
data analytics’ gebruikt (McAfee et al., 2012). Om een eenduidige terminologie in dit onderzoek te
hanteren wordt de term ‘data analytics’ gebruikt. Hiermee wordt het proces aangeduid van het
analyseren van data en het toepassen van de opgedane inzichten bij het maken van operationele,
tactische en strategische beslissingen in de bedrijfsvoering (Koohang & Nord, 2021).
Huidige toepassing van data analytics in mkb-bedrijven
Vooral grotere bedrijven gebruiken data analytics om hun concurrentiepositie te verbeteren. Mkbbedrijven hebben daarentegen een afwachtende houding en een lagere adoptiegraad van data analytics
dan grotere bedrijven (Coleman et al., 2016; Maroufkhani, Wan Ismail, et al., 2020; Van der Veen et al.,
2017). Dit verschil is ook zichtbaar binnen de populatie van mkb-bedrijven: hoe groter een mkb-bedrijf
is, hoe groter de kans is dat het data analytics als relevant beschouwt (Van der Veen et al., 2017).

Een groot percentage mkb-bedrijven past geen data analytics toe. De redenen hiervoor zijn
voornamelijk de complexiteit en de financiële aspecten ervan; bovendien zijn er vragen over de
meerwaarde (Liu et al., 2020; Llave, 2019; Maroufkhani, Tseng, Iranmanesh, Ismail, & Khalid, 2020;
Maroufkhani, Wan Ismail, et al., 2020; Müller & Jensen, 2017; Van der Veen et al., 2017). Met betrekking
tot de complexiteit is het probleem dat mkb-bedrijven niet weten waar ze moeten beginnen. Veel mkbbedrijven hebben door de grote diversiteit aan tools en technieken behoefte aan ondersteuning (Liu et
al., 2020; Müller & Jensen, 2017; Van der Veen et al., 2017). Wat de financiële aspecten betreft, is er
een tweedeling in de literatuur: enerzijds worden de beperkte financiële middelen van mkb-bedrijven
als beperkende factor gezien (Llave, 2019; Maroufkhani, Wan Ismail, et al., 2020; Müller & Jensen, 2017)
en anderzijds wordt aangegeven dat financiën een beperkende rol spelen bij de toepassing, omdat de
meerwaarde ervan niet of moeilijk aangetoond kan worden (Liu et al., 2020; Llave, 2019). Dit kan een
reden zijn waarom een groot deel van de ondernemers de toepassing van data analytics meer als een
kostenpost dan als een strategisch middel ziet (Van der Veen et al., 2017).
Overigens is de beperkte adoptie van data analytics en de afwachtende houding van mkb-bedrijven
vergelijkbaar met een patroon dat ook zichtbaar was bij eerdere managementtrends. Kleinere bedrijven
omarmen dergelijke trends vaak pas als duidelijk is dat ze werken (Coleman et al., 2016). Dit verklaart
wellicht ook waarom de literatuur over data analytics tot op heden vooral gericht is op grote bedrijven.
De bevindingen van deze studies kunnen echter niet een-op-een worden gegeneraliseerd naar mkb12

bedrijven, omdat de toepassing van data analytics onder andere afhankelijk is van de bedrijfsomvang
(Coleman et al., 2016; Maroufkhani, Tseng, et al., 2020; Van der Veen et al., 2017).
Toch is het potentiële positieve effect van data analytics niet alleen van toepassing op grote bedrijven
(Maroufkhani, Wan Ismail, et al., 2020). Er wordt zelfs gesteld dat de beperkte omvang van mkbbedrijven hen juist in staat stelt flexibeler te zijn (Maroufkhani, Tseng, et al., 2020). De verwachting is
daarom dat de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven zal toenemen. Hoe meer dit het geval is,
hoe groter de druk op andere mkb-bedrijven wordt om ook te profiteren van data analytics (Coleman
et al., 2016; Maroufkhani, Wan Ismail, et al., 2020).
Het is opmerkelijk dat de meeste onderzoeken gericht zijn op de adoptie van data analytics
(Maroufkhani, Wan Ismail, et al., 2020) en dat er geen onderzoek is gevonden dat concreet beschrijft
op welke manier data analytics in mkb-bedrijven wordt toegepast, oftewel hoe data omgezet worden
in waardevolle informatie en hoe deze informatie vervolgens wordt gebruikt om beslissingen te nemen.
Wel zijn patronen af te leiden die een algemeen beeld geven van de toepassing van
data analytics in mkb-bedrijven. Het databeheer krijgt bijvoorbeeld vaak geen structurele aandacht en
de analyses zijn weinig toekomstgericht (Coleman et al., 2016; Van der Veen et al., 2017). Bovendien
worden deze analyses voornamelijk uitgevoerd met standaardprogramma’s zoals Microsoft Excel of
verouderde software die nauwelijks geschikt is om bronnen te koppelen of inzichten te krijgen (Coleman
et al., 2016; Limpeeticharoenchot, Cooharojananone, Chanvanakul, Tuaycharoen, &
Atchariyachanvanich, 2020; Van der Veen et al., 2017). De data die worden gebruikt, betreffen zowel
interne financiële, sales-, ERP- en Customer Relationship Management (CRM)-gegevens als externe
gegevens zoals socialmedia-data, rapporten en publieke databases (Müller & Jensen, 2017).
Huidige toepassing van data analytics per element
Hoewel de concrete omschrijving van de toepassing van data analytics door mkb-bedrijven beperkt is in
de literatuur, zijn de wel gevonden omschrijvingen samengevat in Tabel 6 om zo een gestructureerde
vergelijking te kunnen maken met de resultaten van het later uit te voeren empirisch onderzoek.
Tabel 6 Toepassing data analytics in mkb-bedrijven op grond van literatuuronderzoek
Element
Toepassing
Bron
Data
(1) Het databeheer heeft vaak geen structurele aanpak.
(Coleman et al., 2016; Müller &
(2) Er worden zowel interne als externe data gebruikt.
Jensen, 2017; Van der Veen et al.,
2017)
Enterprise
(1) Er is geen eenduidig perspectief op de toepassing van (Liu et al., 2020; Llave, 2019)
data analytics door vragen over meerwaarde.
Analysts
(1) Er is een gebrek aan kennis: bedrijven weten niet waar ze (Liu et al., 2020; Müller & Jensen,
moeten beginnen met de toepassing van data analytics. 2017; Van der Veen et al., 2017)
Technology
(1) Veel
mkb-bedrijven
hebben
behoefte
aan (Coleman
et
al.,
2016;
ondersteuning.
Limpeeticharoenchot et al., 2020; Liu
(2) Er worden voornamelijk standaard Microsoft et al., 2020; Müller & Jensen, 2017;
programma’s gebruikt of verouderde software die Van der Veen et al., 2017)
nauwelijks geschikt zijn voor het koppelen van bronnen
of het verkrijgen van inzichten.
Analytical
(1) Veel mkb-bedrijven gebruiken data om te beschrijven (Coleman et al., 2016; Van der Veen et
techniques
wat in het verleden is gebeurd.
al., 2017; Watson, 2014)
(2) De analyses zijn weinig toekomstgericht.

Samengevat, is er weinig literatuur gevonden die de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven
concreet beschrijft. Daarom kan alleen een algemeen beeld worden geschetst. In vergelijking met
grotere bedrijven passen mkb-bedrijven data analytics beperkt toe door vooral een gebrek aan kennis
en het ontbreken van een eenduidig perspectief. De analyses die worden uitgevoerd, zijn voornamelijk
descriptive en worden samengesteld met standaardsoftware. De verwachting is wel dat mkb-bedrijven
data analytics in de toekomst vaker toepassen.
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Resultaten in relatie tot deelvraag II: Factoren die de toepassing van data analytics verhinderen
Deelvraag II luidt: ‘Welke factoren verhinderen de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven?’. In
dit onderdeel zijn de in de literatuur gevonden factoren beschreven.
Factoren die de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven verhinderen
Meerdere onderzoeken beschrijven, vaak als onderdeel van een breder onderzoek naar data analytics,
factoren die de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven verhinderen (Coleman et al., 2016; Liu
et al., 2020; Llave, 2019; Maroufkhani, Tseng, et al., 2020; Maroufkhani, Wan Ismail, et al., 2020; Müller
& Jensen, 2017; Raj, Wong, & Beaumont, 2016; Van der Veen et al., 2017). Op basis van deze literatuur
is een overzicht van deze factoren opgesteld. Dit overzicht is opgenomen in Bijlage 3 en samengevat in
Tabel 7. De factoren zijn gestandaardiseerd en gecategoriseerd op basis van de elementen van het
DELTA-model (Davenport, 2018). Als meerdere elementen van toepassing konden zijn op een
belemmering, is het meest relevante element gekozen. Een aandachtspunt voor een juiste interpretatie
van de belemmerende factoren is dat de factoren in de literatuur veelal als losstaand zijn beschreven,
terwijl ze elkaar ook onderling beïnvloeden (Koohang & Nord, 2021; Müller & Jensen, 2017).
Tabel 7 Factoren die de toepassing van data analytics verhinderen in mkb-bedrijven, gebaseerd op literatuuronderzoek
Element
Belemmerende factoren
Toelichting
# Bron
Beperkte datakwaliteit.
De datakwaliteit belemmert toepassing.
1 (Van der Veen et al., 2017)
Data zijn niet beschikbaar.
Data zijn niet beschikbaar (of niet
3 (Coleman et al., 2016; Van
der Veen et al., 2017)
beschikbaar in het gewenste format).
Complexiteit van Algemene
Moeite om de privacyregels te begrijpen
1 (Coleman et al., 2016)
Data
verordening
en toe te passen.
gegevensbescherming (AVG).
Zorgen om dataprivacy en
Angst voor ongewenst gebruik en angst om 3 (Coleman et al., 2016;
Maroufkhani, Tseng, et al.,
datasecurity.
controle over data te verliezen bij het
2020)
(laten) uitvoeren van data analytics.
Gebrek aan management en
Door een gebrek aan modellen geen
1 (Coleman et al., 2016)
organisatiemodellen.
voorbeeld hoe data analytics toegepast kan
Enterprise
worden in de organisatie.
Geen strategie voor toepassing. Geen strategie om data analytics en
1 (Maroufkhani, Wan Ismail,
et al., 2020)
business te verbinden.
Er is een tekort aan
Het aanbod van data-analisten is beperkt
1 (Coleman et al., 2016)
gekwalificeerde data analisten,
op de arbeidsmarkt. De salarissen zijn
de salarissen zijn te hoog voor
gestegen, waardoor ze niet meer
mkb-bedrijven.
bereikbaar zijn voor mkb.
Grote bedrijven kunnen functies verdelen
Het profiel van analisten is
1 (Coleman et al., 2016)
specifieker voor mkb-bedrijven. over meerdere personen, mkb-bedrijven niet.
Gebrek aan bruikbare en
Er is een tekort aan betaalbare consultancy 1 (Coleman et al., 2016)
betaalbare externe
diensten die passen bij de vraag van mkbondersteuning.
bedrijven.
Afhankelijkheid van externe
Door de beperkte interne expertise is er
1 (Llave, 2019)
Analysts
expertise door beperkte
een (ongewenste) afhankelijkheid van
capaciteit en
externe expertise.
opleidingsmogelijkheid.
Gebrek aan interne expertise.
Er is geen expertise in de organisatie,
7 (Coleman et al., 2016; Liu
et al., 2020; Maroufkhani,
analisten zijn moeilijk te vinden, en duur.
Tseng, et al., 2020;
Voor niet-analisten is kant-en-klare
Maroufkhani, Wan Ismail,
software ook moeilijk te leren.

Complexiteit keuze software.

Moeilijke integratie tools.
Technology

Infrastructuur
Meer risico (door verouderde
technologie).

Niet-transparant software-aanbod, gebrek
aan intuïtieve software, complex om juiste
software te vinden.
De integratie tussen systemen en dataanalytics-applicaties is complex.
De technische infrastructuur is niet
geschikt voor het verwerken van data.
Zorgen om veiligheid door verouderde
technologie.
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3

et al., 2020; Raj et al.,
2016; Van der Veen et al.,
2017)
(Coleman et al., 2016; Raj
et al., 2016)

1

(Liu et al., 2020)

1

(Maroufkhani, Wan Ismail,
et al., 2020)

2

(Coleman et al., 2016)

In Tabel 7 geeft de kolom ‘#’ de frequentie weer van het aantal gevonden belemmeringen dat gelieerd
is aan de betreffende factor. Er zijn geen belemmerende factoren gevonden die betrekking hebben op
het element ‘analytical techniques’. Samenvattend kan worden opgemerkt dat de gevonden
belemmeringen vooral betrekking hebben op de elementen ‘analysts’ en ‘data’.

2.4 De resultaten van de literatuurstudie in relatie tot de onderzoeksvraag
De hoofdvraag van dit onderzoek is: ‘Waarom slagen mkb-bedrijven er onvoldoende in de waarde van
data te benutten?’. Als eerste is hiervoor in relatie tot onderzoeksvraag I onderzocht op welke wijze
data analytics wordt toegepast in mkb-bedrijven. Uit dit onderzoek is wel een globaal beeld van de
toepassing naar voren gekomen, maar een volledig en concreet beeld ontbreekt. Zo is bijvoorbeeld niet
bekend welke technieken worden toegepast en welke concrete doelen worden nagestreefd. Hierdoor
kunnen onderzoeksresultaten beperkt worden geïnterpreteerd en is moeilijk te bepalen of, en op welke
manier onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden.
Als tweede is bij onderzoeksvraag II onderzocht welke factoren de toepassing van data analytics in mkbbedrijven verhinderen. Vergelijkbaar met de resultaten van onderzoeksvraag I is wel een beeld ontstaan
van deze belemmeringen, maar ontbreekt het aan context en inzicht en zijn er kanttekeningen bij de
kwaliteit van enkele onderzoeken, zoals beschreven in Paragraaf 2.2.
Het resultaat van de literatuurstudie is dat een algemeen beeld is geschetst van de toepassing van data
analytics in mkb-bedrijven en van de factoren die deze toepassing verhinderen. Om hier een beter en
vollediger beeld van te krijgen met meer context, is nader empirisch onderzoek nodig.

2.5 Vervolgonderzoek
De inzichten die zijn opgedaan tijdens het literatuuronderzoek, zijn waardevol om een globale indruk te
krijgen van het gebruik van data analytics in mkb-bedrijven en de factoren die deze toepassing
belemmeren. Echter, om de uitkomsten van het literatuuronderzoek te valideren en de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is nader empirisch onderzoek nodig. De uitkomsten van dit
empirisch onderzoek worden vervolgens vergeleken met de uitkomsten van het literatuuronderzoek.
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3. Methodologie
Dit hoofdstuk bevat een verantwoording van de aanpak van het empirisch onderzoek.

3.1 Conceptueel ontwerp: Keuze van onderzoeksmethoden
Het doel van het empirisch onderzoek is om de resultaten van het literatuuronderzoek te valideren en
de onderzoeksvragen I en II nader te beantwoorden. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat reeds
onderzoek is verricht naar de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven en de belemmeringen die
de toepassing ervan beïnvloeden. Dit zijn echter voornamelijk kwantitatieve onderzoeken waarvan de
resultaten veelal bestaan uit algemene omschrijvingen van de toepassingen of opsommingen van
belemmeringen met weinig of geen context. Hierdoor is het moeilijk om de resultaten van deze
onderzoeken te interpreteren en een beeld te vormen van de toepassing van data analytics in mkbbedrijven.
Door dit empirisch onderzoek ontstaat een beter inzicht in de toepassing en belemmeringen van data
analytics in mkb-bedrijven. Aangezien kwalitatief onderzoek het meest geschikt is om een diepgaand
inzicht en context te verkrijgen, is besloten dit type onderzoek te verrichten door middel van een
casestudy. Een casestudy is een empirische onderzoeksmethode die het onderzoeken van een
verschijnsel binnen de actuele context mogelijk maakt (Saunders et al., 2019; Yin, 2003). Hierdoor
ontstaat niet alleen een beter beeld van het verschijnsel, maar ook van andere aspecten, zoals de
organisatorische en bestuurlijke context en andere relevante elementen en omstandigheden. Deze
casestudy is meervoudig en holistisch van aard (Saunders et al., 2019). Door gebruik te maken van
meervoudige cases ontstaat de mogelijkheid om resultaten met elkaar te vergelijken en te bepalen of
deze resultaten kunnen worden gegeneraliseerd. Het onderzoek is gericht op de toepassing van data
analytics in gehele organisaties, waarbij geen specifieke onderdelen van deze organisaties worden
onderzocht. Daarom is sprake van een holistische casestudy (Saunders et al., 2019).

3.2 Technisch ontwerp: Uitwerking van de methode
Het onderzoek wordt uitgevoerd bij vier mkb-bedrijven met minimaal zeventig en maximaal honderd
medewerkers. De bedrijven worden benaderd via bestaande contacten. Het beperkte aantal te
onderzoeken bedrijven biedt de mogelijkheid om binnen de beperkte tijd van het onderzoek aanvullend
onderzoek te doen om zo een diepgaander inzicht te krijgen. Voor het onderzoek worden zowel mkbbedrijven geselecteerd die erin slagen de waarde van data te benutten, als mkb-bedrijven die er niet of
beperkt in slagen de waarde van data te benutten. Zo wordt subjectieve selectiviteit van de cases
voorkomen. Dit vergroot de validiteit (Patton, 2002; Saunders et al., 2019).
Bij de bedrijven worden de volgende gegevens crosssectioneel verzameld: informatie over de
organisatie(ontwikkelingen), informatie over de toepassing van data analytics en informatie over de
factoren die de toepassing belemmeren. De informatie wordt verzameld door middel van
semigestructureerde interviews en geverifieerd door documentonderzoek en verificatie bij andere
medewerkers van de organisaties. Er is gekozen voor semigestructureerde interviews, omdat deze het
mogelijk maken thema’s te behandelen die nodig zijn om de onderzoeksresultaten van de verschillende
bedrijven met elkaar te vergelijken. Tegelijkertijd biedt dit type interview ruimte om nieuwe vragen te
stellen in de context van de onderzoekssituatie (Saunders et al., 2019). Per bedrijf wordt minimaal één
interview afgenomen met een lid van het managementteam. Als het interview onvoldoende inzicht
geeft om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, wordt het bedrijf verzocht deel te nemen aan
een tweede interview of wordt een ander bedrijf benaderd. De interviews worden afgenomen op de
werklocatie van de respondent en duren idealiter tussen de vijftig en zeventig minuten. Indien een
interview op locatie niet mogelijk is, worden de interviews afgenomen via Microsoft Teams. Voor de
uitvoering van de interviews is een interviewprotocol opgesteld aan de hand van het DELTA-model
(Davenport, 2018). Het interviewprotocol is toegevoegd in Bijlage 7.
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3.3 Gegevensanalyse
De interviews worden na toestemming opgenomen door middel van een audio-opname,
getranscribeerd en gecodeerd in Microsoft Excel en vervolgens geanalyseerd in Microsoft Word.
Hiervoor wordt de methode toegepast die Ose (2016) heeft beschreven en waarin gedetaileerd is
uiteengezet op welke wijze kwalitatieve onderzoeksdata kan worden gestructureerd in Microsoft Excel
en Microsoft Word ten bate van analyse. De codes worden afgeleid van de elementen in het DELTAmodel (Corbin & Strauss, 2008; Davenport, 2018) en indien nodig aangevuld met codes die voortkomen
uit de interviews. Hierdoor is sprake van hybrid coding (Saldana, 2012). Het doel van de analyse is om
patronen te achterhalen in de onderzoeksdata en die vervolgens te vergelijken met de patronen uit de
literatuurstudie (Saunders et al., 2019; Yin, 2003).
Het eerste resultaat is om context te verkrijgen bij de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven en
bij de factoren die deze toepassing verhinderen. Met context wordt hier de organisatorische en
bestuurlijke context en andere relevante elementen en omstandigheden bedoeld (Saunders et al.,
2019). Het tweede resultaat van de gegevensanalyse bestaat uit het valideren en/of uitbreiden van de
in de literatuur gevonden belemmeringen die zijn opgenomen in Tabel 7.
Door deze resultaten te combineren, ontstaat een beter beeld van de toepassing van data analytics in
mkb-bedrijven en van de factoren die deze toepassing verhinderen, met context die beschrijft in welke
situatie en op welke wijze deze factoren de toepassing van data analytics belemmeren. Het inzicht dat
voortkomt uit de gegevensanalyse draagt daarmee bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag van dit
onderzoek: ‘Waarom slagen mkb-bedrijven er onvoldoende in de waarde van data te benutten?’

3.4 Maatregelen ten aanzien van validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten
In deze paragraaf wordt toegelicht welke maatregelen worden genomen ten aanzien van de validiteit,
de betrouwbaarheid en de ethische aspecten. In dit onderzoek wordt (extra) aandacht besteed aan de
objectiviteit, omdat het onderzoek wordt uitgevoerd door één onderzoeker (Saunders et al., 2019).
Met betrekking tot de validiteit worden de maatregelen genomen die in Tabel 8 zijn weergegeven
(Saunders et al., 2019; Yin, 2003).
Tabel 8 Aspecten en maatregelen met betrekking tot validiteit
Aspect
Toelichting
Maatregel
Constructvaliditeit
De mate waarin wordt gemeten wat Variabelen in het empirisch onderzoek worden onderbouwd
gemeten moet worden.
in het theoretisch onderzoek.
De vragenlijst wordt gebaseerd op het theoretisch kader.
Het onderzoeksontwerp wordt vooraf voorgelegd aan een
expert op het onderzoeksgebied.
Interne validiteit
De kwaliteit van de conclusie uit het Tegenstijdigheden en factoren die de interne validiteit
gehele onderzoeksontwerp
mogelijk beïnvloeden worden benoemd.
Externe validiteit
De
mate
waarin
de De externe validiteit is laag, omdat het onderzoek slechts bij
onderzoeksresultaten
kunnen vier bedrijven wordt uitgevoerd. Het onderzoek wordt echter
worden gegeneraliseerd naar zo concreet mogelijk omschreven, zodat de generalisatie kan
eenheden buiten het onderzoek
worden beoordeeld.

Tabel 9 toont de maatregelen die worden genomen om (waarnemers)bias en waarnemersfouten te
voorkomen ten bate van de betrouwbaarheid (Saunders et al., 2019; Yin, 2003).
Tabel 9 Maatregelen met betrekking tot betrouwbaarheid
Aspect
Toelichting
Betrouwbaarheid
De
mate
waarin
de
dataverzamelingstechnieken
en
analyseprocedures tot consistente
bevindingen leiden

Maatregel
De structuur van het interviewschema wordt gebaseerd op
de literatuur.
Er wordt een database aangemaakt waarin alle
casestudyresultaten gestructureerd worden verwerkt.
Door triangulatie worden de opgedane bevindingen getoetst.
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Met betrekking tot de ethische aspecten worden maatregelen genomen om te waarborgen dat de
personen die direct of indirect betrokken zijn bij het onderzoek op een correcte manier worden
behandeld en hun belangen in acht worden genomen. Zo wordt bij het verzamelen van de gegevens op
geen enkele manier druk uitgeoefend op de deelnemers om deel te nemen aan het onderzoek.
Daarnaast worden geen stimulerende voorwaarden gesteld en zijn de deelnemers vrij om niet mee te
doen of zich later terug te trekken uit het onderzoek. Verder wordt rekening gehouden met eventuele
nadelige effecten of potentiële risico’s en wordt de anonimiteit gewaarborgd.
Alleen de onderzoeker en eventueel de begeleider(s) hebben toegang tot de onderzoeksresultaten. Bij
het verwerken en analyseren van de gegevens wordt gehandeld in overeenstemming met de richtlijnen
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast worden de data alleen gebruikt
voor het doel van dit onderzoek.
De respondenten zijn per e-mail geïnformeerd over het onderzoeksthema, de onderzoeksopzet en de
verwerking van gegevens. Deze e-mail is toegevoegd als Bijlage 4. Met de e-mail zijn een informatiebrief
en een informed-consent-formulier meegestuurd. Beide documenten zijn toegevoegd als respectievelijk
Bijlage 5 en Bijlage 6.
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4. Uitvoering en resultaten van het empirisch onderzoek
Dit hoofdstuk bevat een verslag van het uitgevoerde onderzoek en een beschrijving van de resultaten.

4.1 Uitvoering van het empirisch onderzoek
Het empirisch onderzoek is uitgevoerd bij zes mkb-bedrijven met minimaal veertig en maximaal
honderdtwintig medewerkers. Dit wijkt af van de onderzoeksopzet dat was gericht op vier organisaties
met minimaal zeventig en maximaal honderd medewerkers. De grotere spreiding in het aantal
medewerkers is te wijten aan het type mkb-bedrijven dat geschikt en beschikbaar was voor het
onderzoek. Het grotere aantal organisaties is enerzijds bewust gekozen, omdat bij organisatie 5 de
uitkomsten niet geverifieerd konden worden bij andere medewerkers. De betrouwbaarheid van het
onderzoek zou hierdoor negatief beïnvloed kunnen worden. Om dit te voorkomen is een aanvullende
caseorganisatie toegevoegd aan het onderzoek. Op deze manier worden de resultaten van het
onderzoek gebaseerd op meer cases wat de betrouwbaarheid verhoogt. Anderzijds ontstond gedurende
het onderzoek de mogelijkheid om een interview af te nemen bij een kleinere organisatie waar de
directie veel kennis heeft van data analytics, maar er voor kiest dit niet toe te passen. Aangezien dit
perspectief het onderzoek kan verrijken, is besloten deze organisatie toe te voegen aan het onderzoek.
In Tabel 10 zijn de kenmerken van de organisaties opgenomen. Om identificatie van organisaties te
voorkomen, is het aantal medewerkers afgerond op tientallen en de financiële prestaties op vijftallen.
De financiële prestaties betreffen de Earnings Before Interest and Tax (EBIT) over de laatst bekende drie
jaar. Een indicatie van de kennis van data analytics van de respondent is toegevoegd om de
onderzoeksresultaten juist te interpreteren. Het kennisniveau heeft overigens niet altijd een direct
verband met de ervaring. De reden hiervoor is de mate van betrokkenheid bij data analytics die verschilt.
Tabel 10 Kenmerken case-organisaties en respondenten
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Sector
Transport
Productie en
Handel
Handel
Medewerkers
100
100
40
Gemiddeld % 15%
25%
25%
EBIT
Relatie tot
Netwerk
Klant
Klant
onderzoeker
Functie
Controller en
KAM-manager Financieel
respondent
IT-coördinator
manager
Kennis data
Beperkt
Zeer beperkt
Goed
analytics
(11 jaar)
(3 jaar)
(12 jaar)
(jaar ervaring)

Organisatie 4
Productie
70
10%
(van 0%-25%)
Klant
Financieel
manager
Beperkt
(2 jaar)

Organisatie 5
Productie en
Handel
120
onbekend

Organisatie 6
Transport

Netwerk

Netwerk

Marketing
manager
Goed
(20 jaar)

Financieel
manager
Zeer goed
(8 jaar)

50
onbekend

Het onderzoek is uitgevoerd in september en oktober 2021 door semigestructureerde interviews af te
nemen aan de hand van het interviewprotocol dat is opgenomen als Bijlage 7. De respondenten zijn
vooraf telefonisch benaderd waarbij het doel en het thema zijn toegelicht. Vervolgens is een e-mail met
een bevestiging, een toelichting op het thema, een informatiebrief en de toestemmingsverklaring
verzonden. Alle respondenten hebben akkoord gegeven op de toestemmingsverklaring. Het interview
met organisatie 6 is niet opgenomen, omdat de respondent terughoudend reageerde op het verzoek
om een interview af te nemen, maar wel bereid was mee te werken aan het onderzoek. De bevindingen
van dit interview zijn na het interview voorgelegd aan de respondent, die per e-mail akkoord heeft
gegeven op de samenvatting. Details van de uitvoering van het onderzoek zijn opgenomen in tabel 11.
Tabel 11 Details van uitvoering onderzoek
Organisatie 1
Organisatie 2
Datum
15-09-2021
16-09-2021
Locatie
Op locatie
MS Teams
Duur interview 68 minuten
50 minuten
Opname
Audio
Video

Organisatie 3
20-09-2021
Op locatie
54 minuten
Audio
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Organisatie 4
28-09-2021
MS Teams
46 minuten
Video

Organisatie 5
4-10-2021
MS Teams
50 minuten
Video

Organisatie 6
8-10-2021
Op locatie
72 minuten
Geen

In Tabel 12 is verantwoord op welke wijze triangulatie is toegepast en zo de uitkomsten van de
interviews zijn geverifieerd. Een nadere specificatie van de caseorganisaties en de onderzoeksaanpak is
opgenomen in Bijlage 8.
Tabel 12 Specificatie van verificatie van uitkomsten interview
Organisatie 1

Uittreksel KVK en
jaarrekening
Verificatie bij
collega
Observatie
Documentanalyse

Organisatie 2

Organisatie 3

Organisatie 4

Organisatie 5

Organisatie 6

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja
Nee

Nee
Nee

Nee
Ja

Nee
Ja

Nee
Nee

Ja
Nee

Verwerking en analyse onderzoeksresultaten van het empirisch onderzoek
De interviews zijn getranscribeerd en gecodeerd in Microsoft Excel aan de hand van de beschrijving van
Ose (2016) en Saldana (2012). Daar waar Ose (2016) echter beschrijft de analyse uit te voeren in
Microsoft Word, is ook de analyse uitgevoerd in Microsoft Excel om zo de mogelijkheid tot iteratief
analyseren te behouden.
De gehanteerde (sub)categorieën ten bate van het coderen zijn beschreven in Tabel 13. De categorieën
komen overeen met de eerder geselecteerde elementen uit het DELTA-model van Davenport (2018).
De subcategorieën zijn deels gebaseerd op de uitkomsten van het literatuuronderzoek en deels op de
uitkomsten van het empirisch onderzoek.
Tabel 13 Categorieën en subcategorieën ten bate van het coderen
Category
Organisatie
(algemeen, geen onderdeel DELTA-model)

Data

Enterprise

Analysts

Technology
Analytical techniques

Subcategory
Automatisering algemeen
Bedrijfsvoering
Ontwikkeling(en)
Organisatieprofiel en omgeving
Functie respondent
Automatisering algemeen
Databron
Databruikbaarheid, datakwaliteit en dataselectie
Dataopslag en databeschikbaarheid
ERP en software voor core-activiteiten
Behoefte, verantwoordelijkheden en opvolging
Perspectief en houding niet-management
Perspectief en houding management
Extern
Intern
Profiel / Skills / Opleiden
Niet-specifieke data-analytics-software
Specifieke data-analytics-software
Descriptive analytics
Predictive analytics
Prescriptive analytics

De interviews zijn na de transcriptie en codering door middel van selectief coderen (Saldana, 2012)
samengevoegd in twee tabellen waarvan de inhoud is gerelateerd aan de twee deelvragen. De tabellen
zijn opgenomen als Bijlage 9 en Bijlage 10.
Tijdens het analyseren van de data bleek het moeilijk een goede analyse te maken op basis van enkel
de elementen uit het DELTA-model (Davenport, 2018). Om deze reden zijn aan de hand van de
beschrijving van Eisenhart (1989), die meerdere mogelijkheden beschrijft voor het analyseren van data,
aanvullende perspectieven gebruikt bij het onderzoeken van de data tussen de case-organisaties, zoals
de organisatiekenmerken en de analytical maturity.
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4.2 Resultaten van het empirisch onderzoek
In deze paragraaf zijn de resultaten van het empirisch onderzoek beschreven.

Resultaten in relatie tot deelvraag I: De toepassing van data analytics in mkb-bedrijven
De onderzoeksresultaten met betrekking tot de toepassing van data analytics zijn beschreven vanuit
twee perspectieven: de organisatiekenmerken en de elementen van het DELTA-model.
Toepassing data analytics in relatie tot de organisatiekenmerken
In Tabel 14 zijn kenmerken van de organisaties die deelnamen aan het onderzoek opgenomen. De
analytical maturity is vastgesteld aan de hand van de vijf levels van analytical maturity (Davenport, 2018)
en nader verantwoord in Bijlage 11. Relevant bij het interpreteren van de onderzoeksgegevens is dat de
organisaties zijn gericht op zakelijke klanten en niet leveren aan particulieren.
Tabel 14 Toepassing data analytics en kenmerken organisaties
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Sector
Transport
Productie en
Handel
Handel
Medewerkers
100
100
40
Analytical
Stage 3:
Stage 1:
Stage 5:
maturity
Analytical
Analytically
Analytical
aspirations.
impaired.
Competitor.
Scope
Toepassing
Toepassing is
Toepassing is
toepassing data beperkt zich
zeer beperkt.
geïntegreerd
analytics
tot afdeling
in organisatie.
Planning.
Doel toepassing Het doel is het Er is geen
Data analytics
data analytics
beter af
formeel doel
wordt
stemmen van
met
toegepast
vraag en
betrekking tot
voor meerdere
aanbod.
data analytics. doelen.

Organisatie 4
Productie
70
Stage 1:
Analytically
impaired.
Toepassing is
zeer beperkt.

Er is geen
formeel doel
met
betrekking tot
data analytics.

Organisatie 5
Productie en
Handel
120
Stage 3:
Analytical
aspirations.
Toepassing
beperkt zich
tot afdeling
Marketing.
Het doel is het
effectief
uitvoeren van
marketing.

Organisatie 6
Transport
50
Stage 1:
Analytically
impaired.
Toepassing is
zeer beperkt.

Er is geen
formeel doel
met
betrekking tot
data analytics.

De organisaties (2, 4 en 6) die data analytics niet toepassen, passen wel analyses toe. Deze analyses zijn
vooral descriptive en worden niet structureel gebruikt om beslissingen te nemen. Een verschil tussen
deze organisaties is dat het niet-toepassen van data analytics bij organisatie 2 en 4 een minder bewuste
keuze is, terwijl organisatie 6 er bewust voor kiest data analytics niet toe te passen gezien de beperkte
meerwaarde. Organisatie 4, met een fluctuerende EBIT tussen 0% en 25% in de afgelopen drie jaar,
noemt als enige de beperkte investeringsbereidheid van de organisatie als aandachtspunt.
De organisaties 1 en 5 passen data analytics in beperkte mate toe. Kenmerkend voor beide organisaties
is dat data analytics alleen door een bedrijfsonderdeel wordt gebruikt en niet in de gehele organisatie.
Organisatie 1 gebruikt sinds enkele maanden predictive analytics op de planning om te voorspellen
welke vervoersmiddelen ingezet kunnen worden de komende dagen. Hiervoor wordt een analyse in
Microsoft Power BI toegepast, dat de externe accountant heeft ontwikkeld. Bij organisatie 5 wordt data
analytics al jarenlang gebruikt voor marketingwerkzaamheden. Hiervoor wordt specifieke dataanalytics-software gebruikt, zoals Hubspot, Sumatra en diverse analysetools van Google.
Organisaties 3 past data analytics geavanceerd en binnen de gehele organisatie toe ten bate van
meerdere doelen: voor het inkopen van producten, voor marketingwerkzaamheden en voor het
voorspellen van afnamepatronen. Voor de toepassing wordt, naast Microsoft Office, geavanceerde
data-analytics-software gebruikt. In tegenstelling tot de andere organisaties lijkt de gehele organisatie
overtuigd van de strategische waarde van data analytics en is de toepassing organisatiebreed
geformaliseerd. Deze cultuur wordt bewust in stand gehouden door een kritisch aanname- en
samenwerkingsbeleid.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een verband tussen de toepassing van data analytics en
organisatiekenmerken zoals de omvang of financiële prestaties.
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Toepassing data analytics in relatie tot elementen DELTA-model
De resultaten van het onderzoek zijn in dit onderdeel beschreven in relatie tot de elementen uit het
DELTA-model. Een volledig overzicht van de toepassing per organisatie is opgenomen in Bijlage 9.

Toepassing data analytics in relatie tot het element ‘data’
Tabel 15 Toepassing data analytics per organisatie in relatie tot element ‘data’ uit het DELTA-model
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Veel data zijn
bruikbaar. Geen
aandacht voor
datamanagement.
Aandacht voor
externe
koppelingen.

Beperkte
datakwaliteit.
Geen aandacht
voor datamanagement.
Aandacht voor
externe
koppelingen.

Hoge
datakwaliteit.
Data wordt
gezien als
strategisch
middel. Focus op
externe
koppelingen.

Data verspreid
door organisatie.
Geen aandacht
voor datamanagement.
Geen aandacht
voor externe
koppelingen.

Vooral gebruik
externe data.
Kwaliteit interne
data is beperkt.
Beperkt datamanagement.
Weinig aandacht
voor externe
koppelingen.

Organisatie 6
Data moeilijk
bruikbaar.
Beginnende
aandacht voor
datamanagement.
Minimale
aandacht voor
externe
koppelingen.

Alleen organisatie 3 past datamanagement bewust en structureel toe. Daarnaast is het opmerkelijk dat
er in toenemende mate aandacht lijkt te zijn voor koppelingen met andere partijen. De koppelingen
worden vaak als complex ervaren, omdat organisaties veelal individueel systemen ontwikkelen zonder
daarbij rekening te houden met andere belanghebbenden. De respondent van organisatie 1 verwoordt
het als volgt: “De klant is natuurlijk ondertussen ook op zijn eigen eilandje aan het timmeren”.
Organisatie 3 benadrukt in relatie tot de koppelingen het belang van standaardisatie: “[het is]
Noodzakelijk dat je verregaand gaat standaardiseren in je basisprocessen. Want als je alles
gestandaardiseerd hebt, kun je heel snel zien of iets wel of niet kan”. De (data)koppelingen met andere
partijen hebben tot op heden weinig aandacht in de literatuur. Mogelijk wordt deze ontwikkeling
relevanter bij toenemende toepassing van data analytics in mkb-bedrijven.
Toepassing data analytics in relatie tot het element ‘enterprise’
Tabel 16 Toepassing data analytics per organisatie in relatie tot element ‘enterprise’ uit het DELTA-model
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Management ziet
het belang meer
in dan uitvoerend
personeel.
Meerwaarde
alleen zichtbaar
voor enkele
organisatieonderdelen.

Management ziet
het belang alleen
als er concrete
revenuen uit
voortkomen.
Geen breed
perspectief.
Terughoudende
houding.

Gehele
organisatie is
overtuigd van de
meerwaarde van
de toepassing van
data analytics en
heeft een
eenduidig
perspectief.

De organisatie
heeft vragen bij
de toepassing van
data analytics.
Inzichten leveren
discussies op.
Terughoudende
houding.

Geen brede visie
op toepassing
data analytics.
Spanning tussen
ondernemen en
inzichten.
Terughoudende
houding.

Organisatie 6
Geen organisatiebrede visie op
toepassing data
analytics.
Terughoudende
houding.

De organisaties 2, 4, 5 en 6 geven aan dat vooral personeel dat langer bij de organisatie werkt kritisch is
op de toepassing van data analytics. De respondent van organisatie 2 verwoordt het als volgt: “Die
houden vast aan wat ze hebben. En vooral geen andere gekkigheid er meer omheen. Dat is nieuw en
dat is eng”. Daarnaast lijkt inzicht voor sommige medewerkers confronterend, waarbij de data en de
analyses ter discussie worden gesteld. De respondent van organisatie 4 geeft aan: “Als ik een rapportage
opstel dan krijg ik zeshonderd vragen […]: klopt het wel, etc..”. Ook bij organisatie 5 is dit een
aandachtspunt: “Je ziet ze eigenlijk denken van: ‘een mooi verhaal, maar we doen het al dertig jaar zo
en het zal nu niet ineens zomaar veranderd zijn’”. De respondent van organisatie 5 benadrukt daarom
het belang van het zorgvuldig communiceren van de resultaten: “Er is niets zo unsetteling […] als best
wel een heftige data-analyse […] voorgeschoteld krijgen als eigenaar van een bedrijf, waar vervolgens
geen actie aan gehangen wordt”. Zorgvuldigheid, organisatiesensitiviteit en ‘actionability’ zijn daarom
van belang bij de toepassing, acceptatie en ontwikkeling van data analytics.
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Toepassing data analytics in relatie tot het element ‘analysts’
Tabel 17 Toepassing data analytics per organisatie in relatie tot element ‘analysts’ uit het DELTA-model
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Beperkte kennis
aanwezig van
data analytics.
Analyses
ontwikkeld door
externe partij.
Centrale
analyses.

Beperkte kennis
aanwezig van
data analytics.
Belemmert
toepassing.
Decentrale
analyses.

Veel kennis van
data analytics.
Taken belegd bij
meerdere
functies.
Standaardisatie
maakt aanname
personeel
eenvoudiger.

Beperkte kennis
aanwezig van
data analytics.
Belemmert
toepassing.
Centrale analyses
door financieel
manager.

Veel kennis van
data analytics bij
afdeling
Marketing.
Intrinsieke
interesse van
analisten maakt
verschil.

Organisatie 6
Veel kennis
aanwezig van
data analytics.
Analyses worden
uitgevoerd door
management.

Opvallend is dat bij de organisaties 1, 3 en 5 die data analytics toepassen, de uitvoering is
gecentraliseerd, waarbij organisatie 1 de ontwikkeling van de data-analytics-tool in Microsoft Power BI
heeft uitbesteed. Organisatie 3 geeft ook in relatie tot het element ‘analysts’ het belang aan van
standaardisatie voor het aannemen van analisten: “Hoe meer je in de tooling standaardiseert, hoe
minder je daar energie in hoeft te steken om iemand die kennis bij te brengen”. De respondenten van
de organisaties 3 en 5 geven aan dat een intrinsieke interesse in data analytics een groot verschil maakt
bij analisten en medewerkers. Zo geeft de respondent van organisatie 5 aan: “Er zijn mensen die zeggen:
‘ik heb de analyse gedaan dus ik kan weer door met andere dingen’. En je hebt mensen die zeggen: ‘de
analyse, dat is mijn werk en wat daar uitkomt’”. De gecentraliseerde toepassing, de standaardisatie van
‘tooling’ en aandacht voor de motivatie van de medewerkers zijn relevante aspecten voor de toepassing
in relatie tot het element ‘analysts’.
Toepassing data analytics in relatie tot het element ‘technology’
Tabel 18 Toepassing data analytics per organisatie in relatie tot element ‘technology’ uit het DELTA-model
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Gebruik
Microsoft Office
en Power BI.

Gebruik
Microsoft Office.
Data-analyticssoftware is in
ontwikkeling.

Gebruik
Microsoft Office,
Power BI en dataanalyticssoftware, zoals
Slim4 en Target.

Gebruik
Microsoft Office.
Geen gebruik
data-analyticssoftware.

Koppeling met
ERP

Er is (nog) geen
koppeling met
ERP.

Er is een
koppeling met
ERP.

Er is geen
koppeling met
ERP.

Gebruik
Microsoft Office,
en data-analyticssoftware, zoals
Hubspot,
Sumatra en
Google software.
Er is een
koppeling met
ERP.

Organisatie 6
Gebruik
Microsoft Office.

Er is geen
koppeling met
ERP.

Alle organisaties gebruiken Microsoft Excel voor het verwerken en analyseren van data. De organisaties
die data analytics toepassen (1, 3 en 5) gebruiken daarnaast Microsoft Power BI of specifieke dataanalytics-software. Opmerkelijk is dat deze software vaak gericht is op een enkel proces: Bijvoorbeeld
het optimaliseren van de planning (organisatie 1), het doen van inkoopvoorstellen (organisatie 3) of het
combineren en analyseren van marketingdata (organisatie 5). De organisaties 3 en 5 geven aan dat de
analyses nog wel controle en interpretatie nodig hebben en dat hiervoor ook data analytics wordt
gebruikt. Zo geeft organisatie 3 aan: “80% [kun je] zo doorzetten naar een inkoopprognose. En 20%
moet je nog een keertje extra naar kijken”. Organisatie 5 geeft aan: “De data die uit de verschillende
tools komen zijn redelijk ready to use. Alleen om vervolgens een […] totaalbeeld te krijgen, vraagt echt
begrip van wat je daar nou ziet. […] Je moet meerdere dingen vergelijken, meerdere bronnen”. Het
beeld dat naar voren komt, is dat als een organisatie data analytics toepast, hiervoor veelal specifieke
software wordt gebruikt, die vaak gericht is op een enkele taak en daarnaast dat het controleren van de
analyses belangrijk is. De bedrijven gebruiken hiervoor bestaande software en gebruiken hiervoor geen
zelfontwikkelde algoritmes.
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Toepassing data analytics in relatie tot het element ‘analytical techniques’
Tabel 19 Toepassing data analytics per organisatie in relatie tot element ‘analytical techniques’ uit het DELTA-model
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Organisatie 6
Descriptive
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Predictive
Oriëntatie
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Prescriptive
Nee
Oriëntatie
Ja
Nee
Ja
Nee
Analytical
Stage 3:
Stage 1:
Stage 5:
Stage 1:
Stage 3:
Stage 1:
maturity
Analytical
Analytically
Analytical
Analytically
Analytical
Analytically
aspirations.
impaired.
Competitor.
impaired.
aspirations.
impaired.

De analytical maturity houdt verband met de toepassing van de analytical techniques. Als de toepassing
van data analytics in verband wordt gebracht met de omgevingsfactoren van de organisaties, komt een
relatie naar voren tussen de toepassing van geavanceerdere analytical techniques, de sector en de
homogeniteit van de dienstverlening. Zo geeft organisatie 6 aan data analytics niet toe te passen, omdat
dit moeilijk is door onder andere de heterogeniteit van de dienstverlening. Organisatie 1 en 3 bevestigen
dit, want bij deze organisaties is data analytics juist mogelijk door de homogene dienstverlening.
Volgens de respondent van organisatie 3 zijn de kansen met data analytics “inherent aan de markt”. De
toepassing van analytical techniques lijkt overigens meer dan andere elementen afhankelijk van de
andere individuele elementen. Zo moeten voor de toepassing van meer geavanceerdere analyses eerst
de elementen ‘data’, ‘analysts’ en ‘technology’ op orde zijn.
Analyse van de onderzoeksresultaten in relatie tot de toepassing van data analytics
In het onderzoek is geen duidelijke aanwijzing gevonden voor een verband tussen de toepassing van
data analytics en organisatiekenmerken, zoals de omvang of financiële prestaties. Wel is een verband
gevonden tussen de homogeniteit van de dienstverlening en de toepassing van data analytics. Binnen
de onderzoekspopulatie hebben organisaties met een meer homogene dienstverlening namelijk een
hogere analytical maturity. Hierbij heeft de homogeniteit van de dienstverlening binnen een bepaalde
sector een ondersteunend effect op de toepassing van data analytics, doordat koppelingen met andere
partijen eenvoudiger zijn te maken. Naast de voordelen voor de interne organisatie, benadrukte
organisatie 3 het belang van standaardisatie in relatie tot de samenwerking met andere organisaties.
Verder is het opvallend dat de organisaties die data analytics toepassen (1, 3 en 5) hiermee een concreet
doel nastreven en hiervoor naast standaard software ook bestaande, specifieke software gebruiken, die
in theorie voor alle organisaties beschikbaar is.

De organisaties ontwikkel(d)en de toepassing van data analytics vooral individueel. De organisaties 1,2
en 3 met een analytical maturity van respectievelijk 3, 1 en 5 benadrukken desondanks de potentiële
waarde van het delen van data en het afstemmen met andere organisaties. De waarde van externe data
of betrokkenheid wordt ook bevestigd door de toepassing: de organisaties met een hogere analytical
maturity gebruiken hiervoor externe data of externe kennis. Toch is tot op heden ook de literatuur, zoals
het DELTA-model, vooral gericht op de interne organisatie en is er weinig oog voor de omgeving van de
organisatie, terwijl deze potentieel wel mogelijkheden biedt voor het toepassen van data analytics.
Niet alleen de intern gerichte focus is een aandachtspunt bij de toepassing van data analytics en het
DELTA-model. Uit het onderzoek komt namelijk ook naar voren dat de elementen die relevant zijn voor
de toepassing van data analytics elkaar onderling beïnvloeden. Als voorbeeld wordt het element ‘data’
bij alle organisaties beïnvloed door het element ‘enterprise’ en is het element ‘analytical techniques’
afhankelijk van de elementen ‘data’, ‘analysts’ en ‘technology’. Een nieuw inzicht ten opzichte van de
huidige literatuur is daarbij dat er niet alleen een samenhang en wederzijdse beïnvloeding tussen de
elementen lijkt te zijn, maar wellicht ook een volgordelijkheid. Anders geformuleerd betekent dit dat
om data analytics te ontwikkelen alle elementen aandacht dienen te krijgen, maar bij voorkeur in een
bepaalde volgorde. Hoewel er indicaties zijn voor de volgordelijkheid, bijvoorbeeld eerst ‘enterprise’,
vervolgens ‘data’, en volgens ‘analytical techniques’, is dit onderzoek te beperkt gericht op de
volgordelijkheid van de elementen om er conclusies aan te verbinden.
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Resultaten in relatie tot deelvraag II: Factoren die de toepassing van data analytics verhinderen
De onderzoeksresultaten met betrekking tot de belemmerende factoren voor de toepassing van data
analytics zijn beschreven aan de hand van de structuur van het DELTA-model.
Belemmeringen voor toepassing data analytics in relatie tot het element ‘data’
Tabel 20 Belemmeringen voor toepassing data analytics per organisatie in relatie tot element ‘data’ uit het DELTA-model
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Organisatie 6
Niet alle data zijn
te koppelen.
Koppelingen met
andere partijen
zijn soms moeilijk
te maken.
Kwaliteit van
interne data
soms beperkt.

De datakwaliteit
is beperkt.
Koppelingen met
andere partijen
zijn lastig door
zelfgebouwd ERP
en spanningsveld
tussen prijs en
kwaliteit product.

Het is soms lastig
dezelfde
elementen bij
koppelingen met
elkaar te
matchen.

Datakwaliteit is
gering. De data
zijn versnippert
opgeslagen. Door
verouderd ERP
kunnen data niet
goed worden
geëxporteerd.

Datakwaliteit van
interne data is
gering door niet
naleven datagovernance.

Data zijn
versnippert
opgeslagen en
daardoor moeilijk
te koppelen. ERP
niet ingericht op
statistische data.

De organisaties 2, 4 en 6 geven aan dat de beperkte mogelijkheid om de data uit het ERP te exporteren,
een belemmering is om analyses uit te voeren. Opvallend is dat dit organisaties zijn met een lage
analytical maturity. Organisatie 2 geeft aan dat er een spanningsveld wordt ervaren tussen goedkope
producten en goede productinformatie: “als je goedkoop wilt, heb je geen productinformatie
beschikbaar”. De koppeling met andere partijen, waardoor er minder handmatig ingevoerd hoeft te
worden, is ook voor organisatie 1 en 3 een aandachtspunt. De uitdagingen met de koppelingen lijken bij
organisaties die data analytics uitvoeren echter vooral inhoudelijk en bij organisaties met een lage
analytical maturity vooral technisch. Met uitzondering van organisatie 3 en 6 verhindert de datakwaliteit
de toepassing van data analytics bij de organisaties. Echter, dit lijkt bij de organisaties 1, 2, 4 en 5 mede
te wijten aan andere factoren, zoals een onnauwkeurige registratie. De beperkte bruikbaarheid en
kwaliteit van data heeft daarmee oorzaken die gerelateerd zijn aan het element ‘enterprise’.
Belemmeringen voor toepassing data analytics in relatie tot het element ‘enterprise’
Tabel 21 Belemmeringen voor toepassing data analytics per organisatie in relatie tot element ‘enterprise’ uit het DELTA-model
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Organisatie 6
Het belang van
juiste registratie
is niet voor alle
medewerkers
duidelijk.

Management ziet
belang na
aangetoonde
meerwaarde. Het
belang van juiste
registratie is niet
voor alle
medewerkers
duidelijk.

Geen
belemmeringen.

Organisatie is niet
overtuigd van
meerwaarde data
analytics. Focus
op eigen werk.

Spanning tussen
ondernemen en
toepassing van
data analytics.
Het belang van
juiste registratie
is niet voor alle
medewerkers
duidelijk.

Voor uitvoerend
personeel zijn
datagebaseerde
keuzes soms
onlogisch. Dit is
voor sommigen
lastig te
accepteren.

Bij de organisaties 1, 2, 4 en 5 zien niet alle medewerkers het belang van een nauwkeurige registratie
van gegevens en wordt dit vooral als extra werk ervaren. Onzorgvuldige registratie beïnvloedt echter
potentieel de datakwaliteit negatief en zo de toepassing van data analytics. Organisatie 1 zegt hierover:
“als je de data niet wijzigt […] dan kun je er honderd tools op loslaten. Dus het vraagt […] een stuk
discipline”. Opvallend is dat organisatie 2, 4 en 5 benoemen dat de weerstand tegen data analytics
vooral van toepassing is op werknemers die langer in dienst zijn bij de organisatie. Organisatie 5
benoemt concreet het spanningsveld tussen ondernemen en data-analyse: “Want alleen maar op cijfers
wachten en daar je acties op baseren dat mis je natuurlijk een heel stuk en dat is ondernemen”. Een
eenduidig perspectief lijkt echter vooral afhankelijk van de adoptie van data analytics en de doelen die
nagestreefd worden. Belemmerende factoren in relatie tot het element ‘enterprise’ lijken daarom
verband te houden met de elementen ‘leadership’ en ‘targets’ die niet in dit onderzoek zijn onderzocht.
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Belemmeringen voor toepassing data analytics in relatie tot het element ‘analysts’
Tabel 22 Belemmeringen voor toepassing data analytics per organisatie in relatie tot element ‘analysts’ uit het DELTA-model
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Organisatie 6
Organisatie is te
klein voor eigen
analisten. Het
gebrek aan
expertise is
opgevuld door
inhuur van
expertise.

De analyses
worden verspreid
in de organisatie
uitgevoerd.
Hierdoor is er een
verschil in
kennisniveaus.

Geen
belemmeringen.

Een probleem is
het ontbreken
van kennis van de
brondata.

Geen
belemmeringen.

Geen
belemmeringen.

Organisatie 2 is de afgelopen jaren gegroeid. Hierdoor worden nu andere eisen gesteld aan de analyses
en past de huidige wijze van analyseren niet meer bij de omvang van de organisatie: “De manier waarop
het nu nog gebeurt, de organisatie is te groot om het op die manier beet te pakken”. Bij het doorvragen
naar de reden waarom de analyses achterblijven, blijkt dat de kennis en kunde ontbreken om data
analytics te ontwikkelen. Deze belemmering was ook van toepassing op organisatie 1, die dit probleem
heeft opgelost door externe expertise in te huren. Organisatie 4 geeft specifiek aan dat het ontbreken
van kennis van de brondata een belemmering is: “Want ik wil gewoon weten op het moment dat ik wat
rapporteer, dat ik weet wat er allemaal zit en punt twee dat het dan uiteindelijk ook klopt. En dat dat
hout snijdt, wat ik rapporteer”. Als deze kennis ontbreekt, is het moeilijk om analyses te maken en
hierop beslissingen te baseren. Opvallend is echter dat slechts één organisatie aangeeft specifieke
kennis te missen om data analytics toe te passen en dat als belemmering te ervaren.
Belemmeringen voor toepassing data analytics in relatie tot het element ‘technology’
Tabel 23 Belemmeringen voor toepassing data analytics per organisatie in relatie tot element ‘technology’ uit het DELTA-model
Organisatie 1
Organisatie 2
Organisatie 3
Organisatie 4
Organisatie 5
Organisatie 6
Geen
belemmering.

Geen
belemmering.

Geen
belemmering.

De organisatie
heeft geen BIsoftware om data
te analyseren.

Geen
belemmering.

Geen
belemmering.

Alleen organisatie 4 geeft aan dat er een belemmering is met betrekking tot het element ‘technology’.
De respondent geeft aan dat investeren in technologie moeizaam is bij de organisatie, maar dat het
perspectief lijkt te veranderen: “En dat zie je nu ook wel steeds meer, het besef dat we dat moeten gaan
doen”. Van belang hierbij is dat de financiële resultaten van organisatie 4 in vergelijking met de andere
organisaties het meest fluctueerden in de laatste drie jaar voor het uitvoeren van dit onderzoek.
Belemmeringen voor toepassing data analytics in relatie tot het element ‘analytical techiques’
Er zijn geen belemmeringen gevonden die verband houden met het element ‘analytical techniques’.
Echter, uit het onderzoek naar de toepassing van data analytics is naar voren gekomen dat er een
verband lijkt te zijn tussen de toepassing van geavanceerdere analytical techniques, zoals predictive en
prescriptive analytics, de sector en de dienstverlening. Dit betekent concreet dat hoe homogener de
sector en de dienstverlening zijn, hoe eenvoudiger data analytics toegepast kan worden. Echter, de
toepassing van analytical techniques is afhankelijk van de elementen ‘analysts’, ‘data’ en ‘technology’.
Hoewel de heterogeniteit van de dienstverlening niet alleen te koppelen is aan het element ‘analytical
techniques’, kan deze de toepassing van analytical techniques dus indirect belemmeren.
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Analyse van onderzoeksresultaten in relatie tot de belemmerende factoren voor toepassing van data analytics
Uit het empirisch onderzoek komt naar voren dat de meeste belemmerende factoren zijn gelieerd aan
de elementen ‘data’ en ‘enterprise’. Met betrekking tot het element ‘data’ zijn de datakwaliteit en de
bruikbaarheid de grootse belemmeringen, terwijl bij het element ‘enterprise’ het ontbreken van een
eenduidig perspectief als grootste belemmering wordt genoemd. Dit is vooral van toepassing bij
organisaties met maturity-level 1 en minder bij organisaties met maturity-level 3. Organisaties met een
hoger maturity-level ervaren wel belemmeringen met betrekking tot de voorgenoemde elementen. Dit
zijn echter vooral belemmeringen bij het verder ontwikkelen van data analytics.

Opmerkelijk is dat er met betrekking tot de elementen ‘analysts’ en ‘technology’ nauwelijks
belemmeringen zijn genoemd. Het gegeven dat de interviews zijn afgenomen met respondenten die
veelal verantwoordelijk waren voor de analyses, heeft de resultaten mogelijk beïnvloed voor wat betreft
het element ‘analysts’. Belemmeringen benoemen met betrekking tot dit element kan namelijk het
eigen functioneren van de respondent ter discussie stellen. Hoewel het maar door een respondent
concreet is benoemd, komt ook uit de interviews met de organisaties met een lager maturity level naar
voren dat deze organisaties door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden en de toepassing niet
goed weten op welke wijze data analytics toegepast kan worden. Voor wat betreft het element
’technology’ is de technologie om data analytics toe te passen aanwezig bij organisaties met een hoger
maturity level, waardoor dit element geen belemmering is, terwijl bij organisaties die data analytics niet
toepassen mogelijkerwijs kennis ontbreekt over de technologische mogelijkheden en ‘technology’
daardoor niet als belemmering wordt ervaren en daardoor niet naar voren is gekomen in het onderzoek.
Bij het element ‘data’ is het opmerkelijk dat koppelingen met andere partijen in toenemende mate
belangrijk zijn. Strikt genomen, passen de koppelingen niet in een van de elementen, omdat de
elementen in het DELTA-model vooral zijn gericht op de interne organisatie. Dit roept de vraag op of
het waardevol is externe elementen aan het model toe te voegen, mede omdat uit het onderzoek naar
voren is gekomen dat de sector en de heterogeniteit van de dienstverlening beïnvloedende factoren
kunnen zijn voor de toepassing van data analytics. Deze factoren zijn echter ook niet goed te koppelen
aan een element in het DELTA-model.
Een ander relevant aspect is het inzicht dat de elementen elkaar onderling beïnvloeden. Zo wordt het
element ‘data’ beïnvloed door het element ‘enterprise’. Geen eenduidige visie op de toepassing van
data analytics in de organisatie kan het door medewerkers ervaren belang van een juiste registratie van
gegevens namelijk beïnvloeden, wat vervolgens weer invloed heeft op de kwaliteit en de bruikbaarheid
van data. Echter, gesteld kan worden dat het element ‘enterprise’ ook weer afhankelijk is van andere
elementen die gerelateerd zijn aan de adoptie van data analytics, namelijk ‘leadership’ en ‘targets’. Niet
alleen deze afhankelijkheid is relevant, maar ook de vermeende volgordelijkheid van de elementen.
In het onderzoek zijn geen duidelijke inhoudelijke verbanden gevonden tussen de belemmeringen en
de analytical maturity, al ervaren organisaties met een hogere analytical maturity minder
belemmeringen en zijn de belemmeringen die wel zijn genoemd vooral gerelateerd aan het verder
ontwikkelen of optimaliseren van data analytics. Een voorbeeld hierbij is het element ‘data’ waarbij de
koppeling met andere partijen wordt genoemd als belemmering door de organisaties 1, 2 en 3 met een
maturity-level van respectievelijk 3, 1 en 5. Voor organisatie 2 is het moeilijk om überhaupt koppelingen
te maken, en voor organisatie 1 is het in sommige gevallen moeilijk data te koppelen en betreffen de
belemmeringen meer de inhoud. Bij organisatie 3 betreffen de belemmeringen vooral de inhoud,
onderlinge samenwerking en afstemming. De aard van de belemmeringen verschuift daarmee van de
techniek naar de inhoud en van intern naar ook extern in verhouding tot de analytical maturity.
Hoewel dit onderzoek gericht is op de factoren die de toepassing belemmeren, kan niet voorbij worden
gegaan aan het inzicht dat veel belemmeringen een oorzaak lijken te hebben in andere elementen en
overkoepelend, in elementen die betrekking hebben op de adoptie van data analytics.
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen
Dit hoofdstuk bevat een discussie over de resultaten, een reflectie op het uitgevoerde onderzoek, en
conclusies en aanbevelingen voor zowel de praktijk als voor verder onderzoek.

5.1 Discussie
De uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek geven een concreter beeld van de toepassing van data
analytics in mkb-bedrijven. Eerder onderzoek was voornamelijk kwantitatief van aard, waardoor er wel
een breed, maar een weinig concreet beeld bestond van de toepassing van data analytics door mkbbedrijven.
De bevindingen in relatie tot de toepassing van data analytics sluiten grotendeels aan bij de bestaande
literatuur. Zo wordt data analytics beperkt toegepast in mkb-bedrijven, is er vaak geen eenduidig
perspectief op de toepassing in organisaties en zijn de analyses vaak enkel descriptive. Daarentegen is
geen bewijs gevonden voor het in de literatuur bestaande beeld dat hoe groter een mkb-bedrijf is, hoe
groter de kans is dat het data analytics als relevant beschouwt. De sector waarin een organisatie actief
is en de homogeniteit van de dienstverlening lijken hiervoor bepalendere factoren. Dit is aannemelijk
omdat samenwerking in een sector bij kan dragen aan bruikbare data en omdat het bij een meer
heterogene dienstverlening eenvoudiger is om patronen te ontdekken en hierop te acteren.
Vijf van de zes organisaties geven verder aan dat data analytics in toenemende mate voor mkb-bedrijven
relevant is, wat aansluit bij de bestaande literatuur. Opmerkelijk hierbij is dat er geen bewijs is gevonden
voor het bestaande beeld dat organisaties die data analytics toepassen financieel beter presteren. De
onderzoekspopulatie is echter te gering om hier conclusies aan te verbinden. Ook afwijkend ten
opzichte van de literatuur, is dat privacy, security en de AVG niet als belemmerend worden ervaren.
Hoewel dit niet expliciet is gevraagd bij het afnemen van de interviews, heeft geen van de organisaties
een van deze factoren als belemmerende factor genoemd. Hierbij is het relevant dat alle organisaties
zijn gericht op de zakelijke markt. Het is aannemelijk dat bij organisaties die gericht zijn op particuliere
klanten meer persoonlijke gegevens worden verwerkt en deze belemmeringen wel van toepassing zijn.
Tevens is door dit onderzoek een beter beeld verkregen van de wijze waarop data worden omgezet in
waardevolle inzichten. Op basis van de literatuur was het beeld dat analyses voornamelijk werden
uitgevoerd met standaardprogramma’s zoals Microsoft Excel of verouderde en voor het doel niettoereikende software. Uit het onderzoek blijkt dat dit deels juist is. Alle organisaties die deelnamen aan
dit onderzoek gebruiken standaardsoftware van Microsoft. De organisaties met een hogere analytical
maturity gebruiken echter ook geavanceerdere data-analytics-software.
Naast een concreter beeld van de toepassing geeft dit onderzoek een concreter beeld van de factoren
die de toepassing belemmeren. De bestaande overtuiging, dat de adoptie van data analytics de
toepassing beïnvloedt, is bevestigd in dit onderzoek. Het beeld dat de belemmeringen vooral betrekking
hebben op de elementen ‘analysts’ en ‘data’ is deels bevestigd. De gevonden belemmerende factoren
hebben namelijk vooral betrekking op de elementen ‘data’ en ‘enterprise’. Hierbij is het relevant dat
het onderzoek voornamelijk is uitgevoerd onder personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van data analytics, wat mogelijk invloed heeft op de uitkomsten in relatie tot het element ‘analysts’.
Voor wat betreft de toepassing van het DELTA-model voor dit onderzoek is de conclusie dat het model
heeft geholpen inzicht te krijgen in de toepassing van data analytics en de belemmeringen. Echter, er
zijn ook beperkingen. Zo is het model vooral intern gericht, terwijl uit het onderzoek blijkt dat ook
samenwerking met andere organisaties en de omgeving de toepassing van data analytics beïnvloeden.
Daarnaast zijn de samenhang en de vermeende volgordelijkheid van de elementen aandachtspunten.
Een aanbeveling is daarom het model aan te passen, waarbij de samenhang en volgordelijkheid in de
elementen worden toegevoegd, alsmede elementen die de omgeving van de organisatie beschouwen.
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5.2 Reflectie
Dit onderzoek kent ook beperkingen. Allereerst is een aandachtspunt dat een deel van de respondenten
beperkte kennis heeft van data analytics. Dit hield bij de betreffende organisaties, uitgezonderd bij
organisatie 6, verband met de analytical maturity. Het is echter een bewuste keuze geweest de
organisaties met een beperkte analytical maturity ook op te nemen in het onderzoek, omdat dit
onderzoek tot doel heeft een concreter beeld te geven van de toepassing van data analytics in mkbbedrijven en de factoren die deze toepassing belemmeren. Het selecteren van enkel mkb-bedrijven met
een hogere analytical maturity zou een vertekend beeld geven. De belemmeringen zijn namelijk deels
gerelateerd aan de analytical maturity. Overigens is zoveel mogelijk geprobeerd de beperkte kennis van
de respondent geen belemmerende factor te laten zijn bij het interview door vooraf telefonisch een
toelichting te geven op het onderzoeksthema, vooraf een toelichting te sturen per e-mail en in het geval
dat bleek dat vragen niet duidelijk waren tijdens het interview een nadere toelichting te geven.
Als tweede aandachtspunt is het van belang dat, hoewel dit onderzoek vooral gericht is op de
toepassing, dit niet los kan worden gezien van de adoptie van data analytics. De keuze om het onderzoek
te richten op de toepassing lijkt echter een juiste keuze, gezien het doel van het onderzoek. Door de
onderzoeksopzet is niet alleen naar voren gekomen dat de toepassing afhankelijk is van de adoptie,
maar ook dat de elementen die gericht zijn op de toepassing elkaar onderling beïnvloeden en een
volgordelijkheid lijken te kennen die niet eerder uit onderzoek naar voren is gekomen.
Het derde aandachtspunt heeft betrekking op de onderzoeksmethodiek. Bij het interpreteren van de
onderzoeksresultaten dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van respons-bias
(Saunders et al., 2019). De geïnterviewde personen waren namelijk veelal (mede)verantwoordelijk voor
de uitvoering van analyses of data analytics. Hierdoor kan het zijn dat belemmeringen die (deels) te
wijten zijn aan het kennisniveau of het functioneren van de geïnterviewde onvoldoende naar voren zijn
gekomen. Daarnaast is de relatie van de onderzoeker tot de respondent relevant. De respondenten zijn
namelijk geselecteerd uit het netwerk van de onderzoeker, waarbij enkele respondenten in een
voormalige klantrelatie staat tot de onderzoeker. Hoewel op het moment van het onderzoek geen
werkzaamheden zijn verricht voor de betreffende organisaties, heeft de verhouding tussen de
onderzoeker en de respondenten mogelijk onbewust de houding van de onderzoeker beïnvloed.
Voor de generalisatie van de onderzoeksresultaten is het relevant dat de onderzochte organisaties
gericht zijn op de zakelijke markt. Hierdoor zijn de resultaten beperkt te generaliseren naar bedrijven
die gericht zijn op de particuliere markt. Daarnaast zijn de onderzochte organisaties actief in drie
verschillende sectoren en is het onderzoek uitgevoerd in organisaties met minimaal veertig en maximaal
honderdtwintig medewerkers. Hierdoor is het onderzoek beperkt representatief voor de gehele
populatie mkb-bedrijven. Het beperkt aantal cases is daarnaast een beperkende factor geweest voor
het trekken van conclusies met betrekking tot de winstgevendheid bij toepassing van data analytics.
Ondanks de hiervoor beschreven limitaties is dit onderzoek waardevol. Als eerste is het onderzoeken
en beschrijven van de concrete toepassing van data analytics in dit onderzoek een waardevolle
aanvulling op de literatuur, omdat onderzoek tot op heden vooral een globaal beeld gaf van data
analytics in mkb-bedrijven. Hieraan heeft ook de onderzoeksmethodiek, namelijk kwalitatief onderzoek,
bijgedragen, omdat tot op heden de literatuur met betrekking tot data analytics in mkb-bedrijven vooral
is gebaseerd op kwantitatief onderzoek. Ten tweede is een beter beeld verkregen van de
belemmeringen voor de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven. Ten derde is de contributie van
dit onderzoek dat een beter beeld verkregen is van de elementen uit het DELTA-model, de onderlinge
verbanden en mogelijke aanvullende elementen. Als vierde is een geheel nieuw inzicht ontstaan dat
zowel betrekking heeft op de toepassing van data analytics als op het DELTA-model. Dat inzicht is dat
de onderzochte mkb-bedrijven met een hogere analytical maturity gebruikmaken van externe kennis,
externe data of samenwerken met (een) externe partij(en).
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5.3 Conclusies
Mkb-bedrijven slagen er onvoldoende in de waarde van data te benutten. Dit is nadelig voor mkbbedrijven, omdat de toepassing van data analytics kan leiden tot een hogere productiviteit en een
hogere winstgevendheid. Tot op heden ontbrak een concreet beeld van de belemmeringen voor de
toepassing van data analytics door mkb-bedrijven. Om een beeld te krijgen van deze belemmeringen, is
dit onderzoek met de volgende hoofdvraag uitgevoerd:
‘Waarom slagen mkb-bedrijven er onvoldoende in de waarde van data te benutten?’
Om deze vraag te beantwoorden, is literatuur- en empirisch onderzoek uitgevoerd aan de hand van
twee deelvragen, waarbij de eerste deelvraag is gericht op de toepassing van data analytics en de
tweede op de factoren die deze toepassing belemmeren.
Met betrekking tot de toepassing van data analytics is de conclusie van dit onderzoek dat de toepassing
van data analytics in mkb-bedrijven beperkt is, wat vaak te wijten is aan vragen over de meerwaarde
hiervan, die leven bij verschillende organisatieniveaus. In het onderzoek is geen bewijs gevonden voor
de bestaande overtuiging dat hoe groter een mkb-bedrijf is, hoe groter de kans is dat data analytics
wordt toegepast. Wel blijkt uit het onderzoek dat de onderzochte bedrijven, met uitzondering van de
kleinst onderzochte organisatie, data analytics in toenemende mate als relevant gaan beschouwen.
Tevens lijkt er in toenemende mate aandacht te zijn voor koppelingen met externe partijen.
Met betrekking tot de factoren die de toepassing belemmeren, bevestigen de uitkomsten van dit
onderzoek dat voor de toepassing, de adoptie van data analytics door de organisatie van belang is. Dit
komt naar voren uit de gevonden volgordelijkheid van de elementen uit het DELTA-model. De
belangrijkste belemmeringen voor de toepassing van data analytics zijn gerelateerd aan de elementen
‘data’ en ‘enterprise’. Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat de elementen niet alleen
gerelateerd zijn aan elkaar, maar elkaar ook beïnvloeden en er sprake lijkt te zijn van een
volgordelijkheid van de elementen. Daarnaast worden, doordat veel organisaties de toepassing van data
analytics individueel ontwikkelen, de moeizame koppelingen met andere organisaties ook als
belemmerende factor ervaren.
Als antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek kan worden gesteld dat mkb-bedrijven er
onvoldoende in slagen de waarde van data te benutten door het ontbreken van een eenduidig
perspectief op de toepassing van data analytics, het ontbreken van bruikbare data en de beperkte
kennis van de mogelijkheden en uitvoering. Deze belemmeringen kunnen echter niet separaat worden
gezien omdat de belemmeringen en de elementen van het DELTA-model gerelateerd zijn aan elkaar.

5.4 Aanbevelingen voor de praktijk
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het DELTA-model bruikbaar is als leidraad voor het
onderzoeken en ontwikkelen van data analytics in mkb-bedrijven. Bij het ontwikkelen van data analytics
dient rekening gehouden te worden met de volgende aandachtspunten: (1) Besef dat data analytics
geen doel op zich is maar ondersteunend is aan de organisatie. (2) Geef aandacht aan alle elementen
en houd rekening met de onderlinge afhankelijkheid en de volgordelijkheid van de elementen. (3) Focus
niet alleen op de interne organisatie maar besteed ook aandacht aan de omgeving van de organisatie.

5.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Er zijn twee aanbevelingen voor verder onderzoek. Allereest is er in dit onderzoek een indicatie gegeven
van een mogelijke uitbreiding en volgordelijkheid van de elementen van het DELTA-model. Het is
waardevol deze uitbreiding nader te onderzoeken, om de relevantie en bruikbaarheid van het model te
vergroten. Daarnaast is het waardevol om te onderzoeken in welke mate de sector en de mate van
heterogeniteit van de dienstverlening bepalend is voor de toepassing van data analytics in mkbbedrijven.
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Bijlagen
Bijlage 1: Literatuurscreening en kwaliteitsbeoordeling
Tabel 24 toont de literatuurselectie voor de onderzoeksvragen I en II. Het is een detailoverzicht van de
uitvoering van de stappen 4 en 5 uit het model van Okoli & Schabram (2010).
Tabel 24 Literatuurselectie voor onderzoeksvraag I en II
#

Stap 3 Resultaten zoekactie

Stap 4 Resultaten na Stap 5:
practical screen
Controle op Peerreview
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performances among small to medium-sized
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Peer-reviewed
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Peer-reviewed

Peer-reviewed
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De onderzoeksaanpak is niet
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Nee
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Niet peer-reviewed Onderzoeksopzet wel toegelicht. Ja
Meerdere referenties kunnen niet
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Included

Nee
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Geen opmerkingen
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Bijlage 2: Dataextractie met gebruik van MindMap
Figuur 1 toont een voorbeeld van de dataextractie voor onderzoeksvraag I. Het is een detailoverzicht
van de uitvoering van stap 6 uit het model van Okoli & Schabram (2010).

Figuur 1 Voorbeeld (van een deel van de) dataextractie van de literatuur met betrekking tot onderzoeksvraag I
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Ta rgets
Ta rgets
Technol ogy
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Col ema n et a l ., 2016
Col ema n et a l ., 2016
Col ema n et a l ., 2016
Col ema n et a l ., 2016
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Focus op core-bus i nes s
Cons erva ti eve houdi ng tegenover trends
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Ni et i nzi en va n de mogel i jkheden i n rel a ti e tot orga ni s a ti edoel en.
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Ni et i nzi en va n de mogel i jkheden i n rel a ti e tot orga ni s a ti edoel en.
Compl exi tei t keuze s oftwa re
Compl exi tei t keuze s oftwa re
Gebrek a a n i nterne experti s e
Fi na nci el e bel emmeri ngen

Li u et a l ., 2020
Moei l i jke i ntegra ti e tool s
Afha nkel i jkhei d va n externe experti s e door beperkte ca pa ci tei ten en
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Ma roufkha ni , Ts eng, et a l ., 2020
Gebrek a a n i nterne experti s e
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44 Geen experti s e i n hui s om wa a rde te creeren met da ta
45 Da ta kwa l i tei t geregel d l a a g
46 Da ta bes chi kba a rhei d l a a g
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Ra j et a l ., 2016
Veen & Bron, 2017
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Zorgen om da ta pri va cy en da ta s ecuri ty
Zorgen om da ta pri va cy en da ta s ecuri ty
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Gebrek a a n i nterne experti s e
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Ni et i nzi en va n de mogel i jkheden i n rel a ti e tot orga ni s a ti edoel en.
Wei ni g vertrouwen i n s ki l l s ondernemi ng
Infra s tructuur
De el ementen beïnvl oeden el ka a r onderl i ng
De el ementen beïnvl oeden el ka a r onderl i ng
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Gebrek a a n kenni s en kunde, duur om i n te zetten
Ook gebrui ks kl a re s oftwa re i s compl ex om toe te pa s s en
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Ni et tra ns pa ra nt s oftwa re a a nbod
Geen experti s e i n hui s om wa a rde te creeren met da ta
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Technol ogy
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Da ta
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Technol ogy
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Enterpri s e
Lea ders hi p
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et a l ., 2016
et a l ., 2016
et a l ., 2016
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et a l ., 2016
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Ana l ys ts

Col ema n et a l ., 2016

Gebrek a a n i nterne experti s e
Er i s een (groei end) tekort a a n gekwa l i fi ceerde da ta a na l i s ten en
s a l a ri s s en zi jn te hoog voor mkb bedri jven
Het profi el va n a na l i s ten i s s peci fi eker voor mkb bedri jven
Gebrek a a n brui kba re en beta a l ba re externe onders teuni ng
Da ta i s ni et bes chi kba a r
Da ta i s ni et bes chi kba a r
Compl exi tei t va n AVG regel gevi ng
Zorgen om vei l i ghei d door verouderde technol ogi e
Zorgen om vei l i ghei d door verouderde technol ogi e
Zorgen om da ta pri va cy en da ta s ecuri ty
Gebrek a a n ma na gement en orga ni s a ti emodel l en
Fi na nci el e bel emmeri ngen

Element

Auteur APA

Belemmeringen (gestandaardiseerd)

Gebrek a a n kenni s en kunde, duur om i n te zetten
Er i s een groei end tekort a a n gekwa l i fi ceerde da ta a na l i s ten. Sa l a ri s s en
zi jn te hoog.
Inhuren of a a nnemen va n Da ta Ana l i s ten i s moei l i jk door tekort en te
duur voor MKB bedri jven
Gebrek a a n brui kba re en beta a l ba re externe onders teuni ng
Beperkte bes chi kba a rhei d va n da ta
Da ta i s ni et toega nkel i jk i n het gewens te forma t
De regel s rondom de AVG zi jn compl ex voor MKB-ers .
Verouderde s ys temen met een geva a r voor ongewens t gebrui k va n da ta
Verouderde s ys temen met een geva a r voor ongewens t gebrui k va n da ta
Angs t voor ongewens t gebrui k va n da ta bi j outs ourci ng
Gebrek a a n ma na gement en orga ni s a ti emodel l en
Beperkte mogel i jkhei d tot fi na nci eri ng
Overtui gi ng da t er voora l geëxcel eerd moet worden i n het l everen va n de
core-producten.
Cul tuur en cons erva ti eve houdi ng

Belemmering

Pri va cy a nd s ecuri ty a re the ma i n concerns of bus i nes s owners i n a dopti ng da ta rel a ted technol ogi es
Los i ng control of da ta by outs ourci ng ma y nega ti vel y a ffect the a dopti on of BDA
Li mi ted fi na nci a l s upport
Voorbeel d toepa s s i ngen
Compl exi ty a nd La ck of i nterna l experti s e
Bl urred s tra tegy to a l i gn bus i nes s a nd IT s tra tegy
La ck of unders ta ndi ng a nd knowl edge a bout bi g da ta
La ck of confi dence i n thei r fi rm's s ki l l s to a dopt BDA s ucces ful l y
Depri ved IT i nfra s tructure, Ina dequa te technol ogi es to s upport hi gh vol ume uns tructured da ta
The l ea der el ement of the DELTTA model i s ma i nl y predi cted by technol ogy
The ta rget el ement of the DELTTA model i s predi cted by a l l the other el ements .
The res pons es to the a na l ys ts el ement a re ma i nl y predi cted by technol ogy, s howi ng a cl os e rel a ti ons hi p
Functi oneren va n de a na l ys ten i s a fha nkel i jk va n technol ogy
37 between a na l yti ca l s ki l l s a nd technol ogi ca l us e i n the a ppl i ca ti on of a nd va l ue crea ti on from bi g da ta .
The a na l ys ts el ement of the DELTTA model predi cts 64 percent of the technol ogy el ement, whi ch i ndi ca tes
(het gebrui k va n) technol ogy wordt beïnvl oed door a na l ys ts
38 a cl os e rel a ti ons hi p between the us e of technol ogy a nd a na l yti ca l s ki l l s i n bi g da ta .

Challenges
Shorta ge of i n-hous e da ta a na l yti c experti s e: Hi gh s et-up cos ts , La ck of ma na gement experti s e, Shorta ge
1 of qua l i fi ed workers
A growi ng s horta ge of qua l i fi ed da ta a na l ys ts on the l a bour ma rket, Sa l a ri es ha ve been i ncrea s i ng to
2 l evel s whi ch a re not a cces s i bl e for mos t SMEs
The reques ted profi l e of s ki l l s requi red tends to be more s ophi s ti ca ted for SME pos ts tha n a t l a rge
3 compa ni es ; l a rge compa ni es ca n a fford to di s tri bute functi ons over s evera l pers ons .
4 Shorta ge of us eful a nd a fforda bl e cons ul ti ng a nd bus i nes s a na l yti cs s ervi ces
5 Cha l l enge rel a ted to the a va i l a bi l i ty of da ta
6 Da ta i s not a cces s i bl e or i n the forma t tha t i s des i red
7 Unders ta ndi ng a l l the requi erements of the l egi s l a ti on (GDPR)
8 Outda ted a nd uns upported da ta ba s e ma na gement s ys tems
9 Hi gher ri s k to cyber-a tta cks
10 Securi ty concerns when a na l yti cs a re outs ourced
11 La ck of ma na gement a nd orga ni s a ti ona l model s
12 Fi na nci a l : Les s a cces s to debt fi na nce tha n l a rger compa ny's .
The focus ed venture pers pecti ve crea tes the i dea tha t bus i nes s i s onl y dependent on the wa y they excel
13 i n s uch di mens i ons
14 Cul tura l ba rri ers a nd i ntri ns i c cons erva ti s m (l i ttl e i nteres t i n ma na gement trends )
Domi na nce of doma i n s peci a l i s ts (there i s reduced a wa renes s of new bus i nes s trends a nd
15 opportuni ti es , s uch a s bus i nes s a nd bi g da ta a na l yti cs )
16 La ck of unders ta ndi ng
17 La ck of bus i nes s ca s es
18 Ma tchi ng of functi ona l requi rements a nd s ol uti ons
19 Non-tra ns pa ra nt s oftwa re ma rket
20 La ck of i ntui ti ve s oftwa re
21 In-hous e ca pa bi l i ti es : Di ffi cul t to fi nd, expens i ve to a cqui re
22 Cos t a nd i n pa rti cul a r va l ue for money
Al though i nteropera bi l i ty between cl oud computi ng pl a tforms a nd a ppl i ca ti ons a s wel l a s cl oud a nd
23 ‘des ktop’ s ys tems ma y pres ent cha l l enges
They a re a l s o dependent on externa l experti s e when emba rki ng on new IT projects beca us e of the
24 l i mi ted huma n ca pi ta l a nd res ources for empl oyee tra i ni ng
25 Ina ppropri a te s ki l l s

Bijlage 3: Dataextractie met betrekking tot belemmerende factoren

Tabel 25 toont een voorbeeld van de dataextractie voor onderzoeksvraag I. Het is een detailoverzicht
van de uitvoering van stap 6 uit het model van Okoli & Schabram (2010).

Tabel 25 Dataextractie met betrekking tot de belemmerende factoren

Bijlage 4: Bevestigingse-mail
Deze bijlage toont de bevestigingsmail zoals voorafgaand aan het interview is verzonden aan de
respondenten. De aan de e-mail toegevoegde Informatiebrief en Informed-consent-formulier zijn
separaat toegevoegd in Bijlage 5 en Bijlage 6.
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Bijlage 5: Informatiebrief
Deze bijlage toont de informatiebrief zoals voorafgaand aan het interview als bijlage van de
bevestigingse-mail is verzonden aan de respondenten.

Informatiebrief voor deelnemers aan een afstudeeronderzoek
Geachte heer / mevrouw,
We vragen u om deel te nemen aan een wetenschappelijk afstudeeronderzoekonderzoek: ‘Een
kwalitatief onderzoek naar de belemmeringen voor toepassing van data analytics in mkb-bedrijven’.
Deelname is vrijwillig. Om u te kunnen laten deelnemen, hebben we uw schriftelijke toestemming nodig.
Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt.
Lees deze informatie rustig door en vraag de afstudeerder uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de
hoofdonderzoeker, die aan het eind van deze brief genoemd wordt, om aanvullende informatie vragen.
1.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit afstudeeronderzoek is inzicht te krijgen in de belemmeringen voor toepassing van data
analytics in mkb-bedrijven.
2.

Achtergrond van het onderzoek

Het onderzoek is het afstudeeronderzoek voor de afstudeerder. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder
begeleiding van de Open Universiteit.
3.

Wat betekent deelname en wat wordt er van u verwacht?

De deelname van respondenten bestaat uit het deelnemen aan het onderzoek en het naar eigen inzicht
delen van overige gegevens.
4.

Mogelijke voor- en nadelen

De mogelijke voor- en nadelen zijn niet gespecificeerd.
5.

Als u niet wilt deelnemen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen heeft
dat geen nadelige gevolgen voor u. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook
tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. De gegevens die tot dat moment zijn
verzameld, mogen worden gebruikt voor het onderzoek, tenzij u ervoor kiest om ook de gegevens die u
hebt verstrekt, in te trekken.
6.

Einde van het onderzoek

Uw deelname aan het onderzoek eindigt wanneer het interview is afgenomen en eventuele aanvullende
vragen zijn behandelend. Het hele onderzoek is klaar als alle deelnemers klaar zijn. Na verwerking van
alle gegevens informeert de afstudeerder u over de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Dit
gebeurt ongeveer zes maanden na uw deelname.
7.

Gebruik en opslag van uw gegevens

Voor dit onderzoek worden persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en opgeslagen. Het gaat hier om
de naam van uw organisatie, uw voor- en achternaam en uw contactgegevens. Het verzamelen,
gebruiken en opslaan van uw gegevens is noodzakelijk om de vragen die in dit onderzoek worden
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gesteld te kunnen beantwoorden. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de
afstudeerbegeleiders. De gegevens die worden gedeeld, bevatten geen informatie die tot u of uw
organisatie herleidbaar is. Daarnaast zijn gegevens die gebruikt worden in rapporten en publicaties die
betrekking hebben op het onderzoek niet tot u of uw organisatie te herleiden.
8.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens

Om uw privacy te beschermen, krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u
onmiddellijk kunnen identificeren, worden weggelaten. Uw gegevens worden op deze manier
gecodeerd. De sleutel van de code wordt veilig opgeslagen door de afstudeerder. Alleen de afstudeerder
en de directe afstudeerbegeleider hebben toegang tot de onversleutelde informatie.
9.

Toegang tot uw gegevens voor controle

Om te kunnen beoordelen of het onderzoek op een betrouwbare manier is uitgevoerd, kunnen leden
van een visitatiecommissie de versleutelde informatie inzien.
10.

Duur van de gegevensopslag

Uw (geanonimiseerde) gegevens moeten 10 jaar worden bewaard door de Open Universiteit.
11.

Meer informatie over uw rechten bij de verwerking van gegevens

Voor algemene informatie over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens kunt u de website
van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De privacy disclaimer van de Open Universiteit is te
vinden op www.ou.nl/privacy.
12.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de afstudeerder of de hoofdonderzoeker.
13.

Ondertekening van het toestemmingsformulier

Wanneer u voldoende bedenktijd heeft gehad, wordt u gevraagd te beslissen over deelname aan dit
onderzoek. Door uw schriftelijke toestemming geeft u aan dat u de informatie heeft begrepen en
instemt met deelname aan het onderzoek. Zowel uzelf als de afstudeerder ontvangen een getekende
versie van deze toestemmingsverklaring.

Afstudeerder: Henno Stuurman, 06-144 59 724, henno.stuurman@costmanagment.nl.
Afstudeerbegeleider: Prof.dr.ir. Remko Helms, remko.helms@ou.nl.
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Bijlage 6: Informed-consent-formulier
Deze bijlage toont de toestemmingsverklaring zoals voorafgaand aan het interview als bijlage van de
bevestigingse-mail is verzonden aan de respondenten.

Toestemmingsverklaring voor deelname aan een afstudeeronderzoek
Onderzoeksproject: Een kwalitatief onderzoek naar de belemmeringen voor toepassing van data
analytics in mkb-bedrijven.
Onderzoeksteam: Henno Stuurman (afstudeerder), Prof.dr.ir. Remko Helms (afstudeerbegeleider).
•
•
•
•
•

•
•

Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie (versiecode: 202105) gelezen.
Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.
Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.
Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen reden voor
op te geven.
Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek zijn
verzameld ten behoeve van dit wetenschappelijk onderzoek en ik kan deze toestemming te
allen tijde intrekken.
Ik begrijp dat alle informatie die ik in verband met dit onderzoek geef, anoniem zal worden
verzameld en niet zal terugleiden naar mij of mijn organisatie.
Ik begrijp dat de verzamelde (geanonimiseerde) gegevens gedurende 10 jaar op een veilige
wijze worden bewaard door de Open Universiteit.

Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het onderzoek, tekent
u dit toestemmingsformulier hieronder.

Handtekening:
Naam:
Datum:

Ondergetekende, afstudeerder, verklaart dat de hierboven genoemde persoon zowel schriftelijk als
mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. Ik verklaar dat ik bereid ben zo goed
mogelijk te antwoorden op alle vragen die zich in verband met het onderzoek voordoen.

Handtekening:
Naam: Henno Stuurman
Datum: 6 september 2021
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Bijlage 7: Interviewprotocol
Deze bijlage toont het interviewprotocol dat gebruikt is als leidraad bij het afnemen van de interviews.

Ten bate van
Versie
Soort interview

Onderzoek naar de belemmeringen voor toepassing van data analytics in mkbbedrijven
0.1
Semigestructureerd

Dit interviewprotocol dient als leidraad bij het uitvoeren van de interviews. Het protocol bestaat uit
een beschrijving van de voorbereiding en de uitvoering. De uitvoering bestaat uit vijf delen:
1.
2.
3.
4.
5.

Inleiding,
Algemene vragen,
Vragen over de toepassing van data analytics,
Vragen over de factoren die de toepassing van data analytics in mkb-bedrijven verhinderen,
Afsluitende vragen en afsluiting.

Planning en tijdsindeling
De interviews worden uitgevoerd in september 2021. De tijdsindeling kan op basis van de
gespreksinhoud afwijken.
Inhoud
Inleiding
Algemene vragen
Toepassing van data analytics
Factoren die de toepassing van data analytics verhinderen
Uitloop en afronding
Totaal

Deel
I
II
III
IV
V

Minuten
5
10
30
30
15
90

Voorbereiding
De interviews worden als volgt voorbereid:
1. De respondenten worden (bij voorkeur telefonisch) benaderd met het verzoek deel te nemen
aan het onderzoek.
2. Indien een respondent deel wenst te nemen aan het onderzoek, wordt een afspraak ingepland
voor het afnemen van het interview. Het interview vindt bij voorkeur plaats op de werklocatie
van de respondent.
3. Na het maken van de afspraak wordt een bevestiging aan de respondent verzonden met de
datum, de tijd, de duur en de locatie inclusief een korte toelichting op het onderzoeksthema
en het interview. Tevens wordt de respondent gevraagd het ‘Informed Consent Formulier voor
deelname aan een afstudeeronderzoek’ (versie 2021-05) te ondertekenen.
4. De interviewvragen worden opgesteld aan de hand van het DELTA-model. Dit model kent
zeven elementen: Data, Enterprise, Leadership, Targets, Analysts, Technology en Analytical
Techniques. Op grond van de scope van het onderzoek worden de elementen Leadership en
Targets buiten beschouwing gelaten.

Uitvoering
Op de volgende pagina’s wordt de uitvoering van het interview beschreven.
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Inleiding (deel I van V)
Voor het interview dient de volgende inleiding gegeven te worden op het onderzoek, de inhoud van
het onderzoek en het doel van het interview:
a. Het onderzoek is een afstudeeronderzoek in het kader van het afronden van de
Master Business Process Management & IT aan de Open Universiteit.
b. Het onderzoeksthema is de vraag waarom mkb-bedrijven er onvoldoende in slagen de
waarde van data te benutten. Dit wordt onderzocht aan de hand van twee deelvragen:
i. Op welke wijze wordt data analytics toegepast in mkb-bedrijven?
ii. Welke factoren verhinderen de toepassing van data analytics in mkbbedrijven?
c. Met het benutten van de waarde van data wordt bedoeld dat een organisatie data
gebruikt voor het nemen van beslissingen of bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe
producten en diensten. Het verzamelen en het verwerken van (grote hoeveelheden)
data als bron van waardecreatie wordt aangeduid als data analytics. Door middel van
data analytics kunnen data leiden tot competitief voordeel.
d. Eerst is onderzoek gedaan in de literatuur naar de belemmeringen voor het toepassen
van data analytics in mkb-bedrijven. Hieruit is een algemeen beeld naar voren
gekomen. Het doel van dit empirisch onderzoek is een beter beeld te krijgen van de
toepassing van data analytics en te achterhalen of de belemmerende factoren die
door andere onderzoekers zijn beschreven ook voor de organisatie van de respondent
van toepassing zijn.
De gegevens die tijdens het interview worden verzameld worden als volgt verwerkt:
a. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de onderzoeker en de
begeleider(s) hebben toegang tot de data. De resultaten van het interview worden
geanonimiseerd opgenomen in het onderzoek.
b. Tijdens het interview worden aantekeningen en (met toestemming van de
respondent) een audio-opname gemaakt. De audio-opname wordt alleen gebruikt
voor het uitwerken van het interview en niet voor andere doeleinden.
c. De respondent kan altijd weigeren vragen te beantwoorden.
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Algemene vragen (deel II van V, maximaal 10 minuten)
In dit onderdeel zijn algemene vragen beschreven die betrekking hebben op de organisatie.
Na toestemming wordt de audio opname gestart voordat de interviewvragen worden gesteld.
#
II.1

Vraag
Kunt u iets vertellen over uzelf en
uw functie binnen het bedrijf?

Aandachtspunten / topiclijst
1. Rol/functie
2. Verantwoordelijkheden

II.2

Kunt u iets vertellen over uw
organisatie?

1. Aantal medewerkers
2. Producten/diensten

II.3

Kunt u kort schetsen wat de
ontwikkeling is geweest van uw
organisatie in de laatste vijf jaar?

Groei, aantal medewerkers, kansen of risico’s

II.4

Wat is uw verwachting van de
ontwikkeling van de organisatie
in de komende vijf jaar?

Groei, aantal medewerkers, verwachte kansen of
risico’s
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Toepassing van data analytics (deel III van V, maximaal 30 minuten)
Vragen ten bate van het beantwoorden van Onderzoeksvraag I: Op welke wijze wordt data analytics
toegepast in mkb-bedrijven?
#
III.1

Element
Data

Vraag
Gebruikt uw organisatie data
analytics?

Aandachtspunten / topiclijst
Ja > ga naar ‘Bij toepassing van data analytics’
Nee > ga naar ‘Bij geen toepassing van data
analytics’

Bij toepassing van data analytics
#
III.2

Element
Data

Vraag
Kunt u iets vertellen over de data
die worden gebruikt voor de
uitvoering van data analytics?

Aandachtspunten / topiclijst
1. Soorten data (structuur, hoeveelheid)
2. Bron (intern / extern)
3. Bewerking (vóór analyse)
4. Privacy / security

III..3

Enterprise

Kunt u iets vertellen over het
perspectief dat de organisatie
heeft op de toepassing van data
analytics?

1. Initiatief voor data analytics
2. Organisatiebreed (eenduidig) perspectief?
3. Borging juiste en eenduidige toepassing?

III.4

Analysts

Kunt u iets vertellen over wie de
analyses uitvoeren en de
resultaten gebruiken in de
organisatie?

1.
2.
3.
4.
5.

Functie
Verantwoordelijkheden
Ontwikkeling en toepassing
Interne / externe analyse
Vertalen van inzicht naar bedrijfsvoering

III.5

Technology

Kunt u iets vertellen over de tools
die worden gebruikt voor de
uitvoering van data analytics?

1.
2.
3.
4.

Software
Lokaal / cloud
Open source / closed source
Ontwikkeling (in eigen beheer / extern)

III.6

Analytical
Techniques

Kunt u iets vertellen over de
technieken die worden gebruikt
voor de toepassing van data
analytics?

1. Bijvoorbeeld: simple visual analytics, linear
regression of predictive analytics

(of bij een beperkter begrip van
data analytics: Wat is het resultaat
van data analytics?)

(Vergelijking input en output)

Bij geen toepassing van data analytics
#
III.7

III.8

Element

Vraag
Heeft de organisatie wel de wens
data analytics toe te passen?
Hoe ziet u het niet toepassen van
data analytics in het kader van de
concurrentiepositie van uw
bedrijf?
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Aandachtspunten

Factoren die de toepassing van data analytics verhinderen (deel IV van V, maximaal 30 minuten)
Vragen ten bate van het beantwoorden van Onderzoeksvraag II: Welke factoren verhinderen de
toepassing van data analytics in mkb-bedrijven?
Bij toepassing van data analytics
#
IV.1

Element
Data

Vraag
Kunt u iets vertellen over de
ervaringen van uw organisatie met
het verzamelen en gebruiken van
data?

Aandachtspunten / Topiclijst
1. Databeschikbaarheid
2. Datakwaliteit
3. Databruikbaarheid

IV.2

Enterprise

Kunt u iets vertellen over de mate
waarin de organisatie een
eenduidig perspectief heeft op de
toepassing van data analytics?

1. (data analytics) Strategie
2. Verschil in perspectief
3. Effect

IV.3

Analysts

Kunt u iets vertellen over de
kennis die uw organisatie heeft om
data analytics uit te voeren?

1. Interne kennis
2. Externe kennis / consultants
3. Ontwikkeling

IV.4

Technology

Kunt u iets vertellen over de mate
waarin de tools die u gebruikt voor
data analytics voldoen?

1. Grond voor keuze van software
2. Proces voor keuze van software
3. Juiste software
4. Integratie met andere tools

IV.5

Analytical
Techniques

Kunt u iets vertellen over de mate
waarin de technieken die u
toepast aansluiten bij het doel dat
u nastreeft met data analytics?

1. Afdoende
2. Meer wensen
3. Knelpunten

Bij geen toepassing van Data analytics
#
IV.6

Element

Vraag
Kunt u iets vertellen over de keuze
om data analytics niet toe te
passen?

Aandachtspunten
1. Bewust van de voordelen
2. Statisch besluit

IV.7

Wordt data wel op een andere
manier in de bedrijfsvoering
gebruikt? En zo ja, op welke wijze?

1. Rapportages
2. (externe) Verslaglegging

IV.8

Kunt u iets vertellen over de
toepassing van data bij andere
bedrijven in de branche waarin uw
organisatie actief is?

1. Toepassing gebruikelijk

IV.9

Wat belemmert uw organisatie om
data analytics toe te passen?

1.
2.
3.
4.
5.
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Data
Enterprise
Analysts
Technology
Analytical Techniques

Uitloop en afronding (deel V van V, maximaal 15 minuten)
Vragen ter afsluiting van het interview en om te garanderen dat alle relevante aspecten van de
toepassing van data analytics naar de mening van de respondent zijn besproken.
Voordat wordt verder gegaan, dient de onderzoeker te melden dat dit de afsluitende vragen van het
interview zijn.
Bij toepassing van data analytics
#
V.1

V.2

Element

Vraag
Zijn er nog punten die niet ter
sprake zijn gekomen maar die naar
uw mening wel relevant zijn om te
bespreken?

Aandachtspunten / topiclijst

Zijn er verder nog punten die u
mee wilt geven voor het verdere
onderzoek?

Bedanken voor het interview en de audio opname stoppen.
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Bijlage 8: Specificatie caseorganisaties en onderzoeksaanpak
Tabel 26 bevat een specificatie van de uitvoering van het onderzoek met meer informatie over de
afname van de interviews en de voor onderzoek beschikbare informatie. Daarnaast is informatie
opgenomen over de bronnen die zijn geraadpleegd voor het uitvoeren van het onderzoek. Als laatste
bevat de tabel kenmerken van de organisatie die helpen bij het interpreteren van
onderzoeksuitkomsten. Om de anonimiteit van de case-organisaties te borgen zijn de gegevens
verwijderd uit de tabel.
Tabel 26 Specificaties caseorganisaties en onderzoeksaanpak
Onderzoek (uitvoering)

Organisatie 1

Organisatie 2

Organisatie 3

Organisatie 4

Organisatie 5

Organisatie 6

Relatie tot respondent / contact via
Informed Consent
Respondent op LinkedIn
Website

Netwerk
Ja
Ja
Ja

Klant
Ja
Ja
Ja

Klant
Ja
Ja
Ja

Klant
Ja
Ja
Ja

Netwerk
Ja
Ja
Ja

Netwerk
Ja
Ja
Ja

Borging interviewinhoud
Interview
Datum interview

audio (m4a)
Op locatie
15-9-2021

Ja

video (mp4)
audio-opname (m4a) video-opname (mp4) video-opname (mp4)
Via Microsoft Teams Op locatie
Via Microsoft Teams Via Microsoft Teams
16-9-2021
20-9-2021
28-9-2021
4-10-2021
Groter dan
Onderzoeksscope
Onderzoeksscope
Onderzoeksscope
onderzoeksscope
Ja
Ja
Ja
Ja

Verificatie door respondent
Op locatie
8-10-2021
Kleiner dan
onderzoeksscope
Ja

Uitvoering onderzoek (bronnen)

Organisatie 1

Organisatie 2

Organisatie 3

Organisatie 4

Organisatie 5

Organisatie 6

KVK gegevens + Jaarrekeningen
Uitkomsten geverifieerd bij andere werknemers
Interview
Observatie
Documentanalyse
Aantal bronsoorten

Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
4

Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
3

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
3

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
3

Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
2

Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
4

Organisatie 1

Organisatie 2

Organisatie 3

Organisatie 4

Organisatie 5

Organisatie 6

Transportbedrijf

Productieorganisatie
en handelsbedrijf
Handelsbedrijf

Onderzoeksscope

Scope (onderzoek: 70 tot 100 medewerkers)
Respondent wenst kopie van rapport te ontvangen

Kenmerken organisatie

Jaar

Soort organisatie

Aantal medewerkers (interview)
Aantal medewerkers (KVK)

Bedrijfsopbrengsten / netto-omzet (KVK)

EBIT (KVK)

Totaal activa (KVK)

2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020

Productieorganisatie
Productieorganisatie en handelsbedrijf
Transportbedrijf

De gegevens zijn niet opgenomen in verband
met de anonimiteit van case-organisaties

Toelichting
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Bijlage 9: Selective coding met betrekking tot toepassing
Tabel 27 toont de tabel met kenmerken van toepassing van data analytics per element en per
organisatie. Deze tabel is gebaseerd op de transcriptie van de interviews en is gebruikt voor het
beschrijven van de toepassing van data analytics in de case-organisaties. Hiermee draagt het bij aan het
beantwoorden van deelvraag I die is gericht op de toepassing van data analytics.
De rijen in de tabel corresponderen met de categorieën en subcategorieën uit de literatuurstudie en de
codering van de interviewinhoud. De kolommen corresponderen met de case-organisaties. Hierdoor is
het mogelijk de onderzoeksresultaten te herleiden tot de onderzoeksthema’s en de caseorganisaties.
Tabel 27 Selective coding met betrekking tot de toepassing, per element en per organisatie
Element / category
Data

Enterprise

Analysts

Subcategory
Databruikbaarheid,
datakwaliteit en
dataselectie

Organisatie 1
Organisatie 2
Veel data is bruikbaar, echter Beperkte datakwaliteit
vooral voor het (plannen) van
het uitvoerende werk.

Dataopslag en
datamanagement

Geen aandacht voor
datamanagement op
directieniveau.

Geen aandacht voor
datamanagement op
directieniveau.

Koppelingen met externe
partijen

Aandacht voor data
koppelingen.

Beginnende aandacht voor
data koppelingen.

Organisatie 4
Data is verspreid over de
organisatie en niet centraal
beschikbaar.

Organisatie 5
Data vooral afkomstig van
buiten de organisatie. Strikte
selectie noodzakelijk door
groot aanbod. Kwaliteit van
externe data is hoog. Kwaliteit
van interne data is lager.

Geen aandacht voor
koppelingen met andere
partijen.
Het management heeft vragen
bij de kosten / baten van de
toepassing van data analytics.
Er is geen organisatiebrede
strategie van toepassing.

Minimale aandacht voor
koppelingen met externe
partijen.
Er is geen organisatiebrede
visie op de toepassing van
data analytics. Data analytics
levert vooral op
afdelingsniveau meerwaarde.
Er is wel een data governance.
Spanning tussen ondernemen
op basis van "onderbuikgevel"
en cijfers.

Minimale aandacht voor
koppelingen met externe
partijen.
Er is geen organisatiebreed
perspectief voor de
toepassing van data analytics.
Dit is een bewuste keuze door
de omvang van de organisatie
en de heterogeniteit van de
dienstverlening.

Houding overig personeel

Het uitvoerend personeel ziet
niet altijd het belang in van
het juist registreren van
gegevens en ervaart het
vooral als last.

Veel medewerkers houden
niet van veranderingen en
houden het werk graag zoals
het nu is.

De gehele organisatie is ervan Omdat er geen eenduidig
overtuigd dat data waardevol perspectief is op de
is voor de organisatie.
toepassing van data analytics
leveren inzichten snel
discussie op. Personeel dat
langer bij de organisatie werkt
ziet het belang minder.

Voor uitvoerend personeel is
het soms lastig dat er keuzes
worden gemaakt die onlogisch
lijken, maar op basis van data
logisch zijn.

De meerwaarde van data
analytics is alleen zichtbaar
voor enkele
organisatieonderdelen.

De meerwaarde van data
analytics is alleen zichtbaar
voor enkele
organisatieonderdelen.

De meerwaarde van data
Door het ontbreken van de
analytics is zichtbaar voor alle toepassing van data analytics
organisatieonderdelen.
biedt het geen meerwaarde.

Het belang van de toepassing
van data analytics wordt niet
door alle
organisatieonderdelen
onderkent. Personeel ziet niet
altijd het belang van
zorgvuldige invoer.
Uitkomsten van analyses
worden zeer kritisch
beoordeeld.
De meerwaarde van data
analytics is alleen zichtbaar
voor enkele
organisatieonderdelen.

Meerwaarde

Kenmerken

Analyses worden ontwikkeld
door externe partij op
aanwijzing van organisatie.
Organisatie naar eigen mening
te klein voor het in dienst
nemen van analisten.

Er is beperkte kennis van data
analytics. De analyses die
worden uitgevoerd zijn
descriptive analyses die
worden uitgevoerd op
afdelingsniveau.

De taken en
verantwoordelijkheden zijn
belegd bij meerdere functies.
Zo zijn er
verantwoordelijkheden met
betrekking tot het proces en
de inhoud. Bij externe
ondersteuning wordt de
externe betrokkene
gekoppeld aan een
medewerker.

Er is beperkte kennis van data
analytics. Eenvoudige
descriptive analyses zijn
belegd bij de financieel
manager. Tot voorheen was
de houding dat financiën de
rapportages opstelde en
verantwoordelijk was voor de
inhoud. Door het
decentraliseren van de
rapportages is er een gesprek
over de taken en
verantwoordelijkheden.
Kennis van bedrijfsvoering
Gebrek aan kennis en
Door specifieke
Kennis van de brondata is
(intern) wordt gecombineerd toepassing belemmert de
werkzaamheden en gebruik te essentieel maar ontbreekt
met BI kennis (extern).
toepassing van data analytics. maken van zoveel mogelijk
deels evenals kennis van data
standaard software is het
analytics.
aannamebeleid eenvoudiger.

De analyses worden
uitgevoerd door medewerkers
van de afdeling marketing die
worden opgeleid tot het
uitvoeren van de analyses.

De (descriptive) analyses
worden uitgevoerd door de
financieel manager en de
managing director.

Software

Voor de analyses wordt
gebruik gemaakt van Power
BI. Dit is beschikbaar voor
"beslissers" in de organisatie.

Voor de analyses wordt
standaard software van
Microsoft gebruikt,
voornamelijk Excel. Er is
software in ontwikkeling dat
bestelvoorstellen gaat doen.

Voor de analyses wordt
gebruik gemaakt van
specifieke- en standaard
software. Voor het doen van
predictive en prescriptive
analytics wordt specifieke
inkoop- en
rapportagesoftware gebruikt.
Daarnaast wordt gebruikt
gemaakt van Microsoft Access
en Microsoft Power BI.

Voor de analyses wordt
gebruik gemaakt van
specifieke data analytical
software. Soms worden
analyses uit meerdere
systemen samengevoegd in
standaard software van
Microsoft.

Voor de analyses wordt
standaard software van
Microsoft gebruikt,
voornamelijk Excel.

Integratie

Er is een koppeling met het
ERP pakket.

Een koppeling met het ERP
pakket wordt momenteel
gerealiseerd.

De software is verweven met Er is geen integratie met het
het ERP van de organisatie (nu ERP pakket.
opnieuw in ontwikkeling).

De integratie met andere
systemen is moeilijk omdat de
systemen niet zijn ingericht
met het doel om analyses uit
te voeren.

De rapportage is tot op heden
vooral te kenmerken als
descriptive. De toepassing van
predictive analytics is in
ontwikkeling.

Tot op heden wordt er gebruik
gemaakt van descriptive
analytics. Er is een orientatie
op de toepassing van simple
predictive regression.

Er worden descriptive,
Er worden alleen descriptive
predictive en prescriptive
analytics toegepast.
analyse technieken gebruikt.
80% van de analyses is
betrouwbaar, 20% vraagt extra
aandacht.

Er wordt data analytical
software gebruikt voor het
integreren van de
verschillende (marketing)
data uit verschillende
bronnen.
Er worden descriptive,
predictive en prescriptive
analyse technieken gebruikt
in de software.

Houding management

Skills

Technology

Analytical techniques

Organisatie 3
Data van hoge kwaliteit.
Voortdurende aandacht voor
verbeteren data. Bronnen
binnen en buiten de
organisatie (halen en
brengen).

Organisatie 6
Data wel beschikbaar maar
moeilijk bruikbaar door de
inrichting van de systemen, de
homogeniteit van de
werkzaamheden en de
beperkte omvang van de
organisatie.
Data wordt gezien en
Geen aandacht voor
Wel aandacht voor data
Beginnende aandacht voor
behandeld als strategisch
datamanagement op
management door middel van datamanagement op
middel. Verantwoordelijkheid directieniveau. Belang wordt data governance, maar geen directieniveau.
van de datakwaliteit is
niet gezien van gezamenlijke strikte naleving.
formeel geregeld.
dataopslag.

Gestandaardiseerde
koppelingen met externe
partijen.
Het management ziet het
Het management ziet het
De gehele organisatie is ervan
belang in van de toepassing
belang alleen in als de
overtuigd dat data waardevol
van data analytics, maar heeft revenuen ook duidelijk zijn en is voor de organisatie. De
geen organisatiebreed
is hiermee geen initiator maar toepassing is onderdeel van
perspectief.
ambassadeur. Er is geen
de strategie van de
organisatiebreed perspectief. organisatie.
Data wordt niet specifiek
gebruikt voor het nemen van
beslissingen.
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Voor de analyses wordt
standaard software van
Microsoft gebruikt,
voornamelijk Excel.

Door het ontbreken van de
toepassing van data analytics
biedt het geen meerwaarde.

Intrinsieke motivatie of
De analisten hebben ervaring
interesse in data analytics
met en interesse in data
maakt een groot verschil in de analitics.
uitvoering. Het adagium is
"elke dag een beetje beter".

Er wordt geen gebruik
gemaakt van geavanceerde
analytical techniques zoals
predictive analytics.

Bijlage 10: Selective coding met betrekking tot belemmerende factoren
Tabel 28 toont de tabel met factoren die de toepassing van data analytics belemmeren, per element en
per organisatie. Deze tabel is gebaseerd op de transcriptie van de interviews en is gebruikt voor het
beschrijven van de belemmerende factoren voor toepassing van data analytics in de case-organisaties.
Hiermee draagt het bij aan het beantwoorden van deelvraag II die is gericht op factoren die de
toepassing van data analytics belemmeren.
De rijen in de tabel corresponderen met de categorieën en subcategorieën uit de literatuurstudie en de
codering van de interviewinhoud. De kolommen corresponderen met de case-organisaties. Hierdoor is
het mogelijk de onderzoeksresultaten te herleiden tot de onderzoeksthema’s en de caseorganisaties.
Tabel 28 Selective coding met betrekking tot de factoren die de toepassing belemmeren, per element en per organisatie
Data

Enterprise

Organisatie 1
Databruikbaarheid,
Niet alle data (met name
datakwaliteit en dataselectie interne en exterene data) is
aan elkaar te koppelen.
Medeoorzaak is de
complexiteit van de
dienstverlening. Hierdoor
deels incomplete analyses.
Analyses zijn afhankelijk van
veel (deels onbekend)
externe factoren.
Datakwaliteit negatief
beinvloed door soms
gebrekkige invoer.
Dataopslag en
datamanagement

Organisatie 2
Data kwaliteit is beperkt

Koppelingen met externe
partijen

Er is een spanningsveld tussen
(lage) prijzen en goede
productinformatie.
Koppelingen met leveranciers
zijn nogal eens lastig door een
zelfgebouwd ERP pakket (die
soms geen koppeling met een
leverancier kan maken).

Doordat externe partijen
(ook) zelf hun software
ontwikkelen en daarbij vooral
focussen op eigen
gebruiksgemak ontbreekt het
vaak aan efficient delen van
data.

Houding management

Houding overig personeel

Organisatie 3

Het belang van juiste
registratie van data is niet
voor alle medewerkers
duidelijk, vooral personen die
langer in dienst zijn.
Gevaar dat ontwikkeling te
snel gaat voor sommige
medewerkers.

Meerwaarde

Analysts

Technology

Kenmerken

Organisatie is te klein voor
eigen data analist.

Skills

Gebrek aan expertise.
Ingevuld door externe
ontwikkelaar van applicatie.

Data is versnippert
opgeslagen en is daardoor
moeilijk bruikbaar. Er is geen
eenduidige visie op
datamanagement. Het ERP
pakket is verouderd en kan
niet de data leveren die de
organisatie wenst.

Data governance is wel
aanwezig maar wordt niet
goed nageleefd in de
organisatie.

In het verleden zijn de systemen
niet ingericht op het doen van
statischtische analyses. De data is
moeilijk te exporteren uit de
systemen.

Het idee leeft dat analyses
extra tijd kosten. Tijd die niet
beschikbaar is bij het maken
van (bijvoorbeeld) offertes.
Er is een beperkte
investeringsbereidheid.
Veel medewerkers zijn vooral
gericht op het zo handig en
gemakkelijk uitvoeren van de
eigen werkzaamheden (vooral
medewerkers die al langer in
dienst zijn), er is weinig oog
voor de behoeften van de
organisatie zoals de
toepassing van data. Doordat
rapportages op worden
gesteld door één afdeling
neemt niet iedereen
verantwoordeljikheid voor de
uitkomsten. Confronterende
inzichten gaan niet meer over
de inhoud, maar over de
betrouwbaarheid van de
analyse. Geen strategie of
doelstelling belemmert da.

Er is een spanningsveld tussen Organisatie is te klein en de
ondernemerschap en de
dienstverlening te heterogeen voor
toepassing van data bij de
de toepassing van data analytics
organisatie.

Zolang de zaken goed gaan
wordt het belang van data
analytics niet gezien. Het
besef lijkt nu wel te komen nu
de organisatie moeilijke
perioden heeft.

De meerwaarde is beperkt
omdat de samenwerking op
het gebied van data analytics
in de organisatie beperkt is.
Samen optrekken zou de
effectiviteit van de analyses
kunnen verhogen.

Inhoudelijk is het lastig om
dezelfde elementen in
datasets met elkaar te
matchen.

Als het niet direct wat
oplevert ziet de directie het
belang er niet van in.

Het belang van juiste
registratie van data is niet
voor alle medewerkers
duidelijk.

Organisatie 4
Organisatie 5
Organisatie 6
Datakwaliteit is gering en niet Datakwaliteit van interne data De data is versnippert en daardoor
alle gewenste data is
is gering.
moeilijk te koppelen.
aanwezig.

De zaken waar de organisatie
voordeel van heeft is soms
tegelijkertijd een nadeel.
Bijvoorbeeld: De
organisatiebrede aanpak
vraagt een gedeelde visie op
de toepassing van data. Als
die er niet is wordt afscheid
genomen.
Doordat analyses verspreid
door de organisatie worden
gemaakt is er een verschil in
kennisniveaus. Dit belemmert
de toepassing.

Een belemmering is het
ontbreken van kennis van de
(bron)data en het ontbreken
van kennis over het ERP
pakket.
De organisatie heeft geen BI
software om de data te
analyseren. Dat is een
belemmering.
Het ERP pakket en biedt
beperkte (data)
functionaliteiten.

Software

Integratie
Analytical techniques
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Vooral personeel dat al langer
bij de organisatie werkt heeft
soms moeite met de
uitkomsten van analyses.

Beslissingen die zijn gebaseerd op
data en waarbij de scope de gehele
organisatie is, kunnen op
uitvoerend niveau soms onlogisch
lijken. Voor betrokken, uitvoerend
personeel is dit soms lastig te
accepteren.

Bijlage 11: Vaststelling analytical maturity
In Tabel 29 is verantwoord hoe de analytical maturity is bepaald. Op basis van het empirisch onderzoek
zijn de scores per element vastgesteld. De scores gezamenlijk gegeven een gemiddelde score die
vervolgens is toegewezen aan de betreffende organisatie.
Tabel 29 Verantwoording bepaling analytical maturity
Element / category

Organisatie 1

Organisatie 2

Organisatie 3

Organisatie 4

Organisatie 5

Organisatie 6

Stage Data
Stage Enterprise
Stage Analysts
Stage Technology
Stage Analytical Techniques
Overall stage
Overall Analytics Maturity
(Davenport 2018)

2
3
2
3
3
3
Stage 3. Analytical
aspirations. See
the value of
analytics.

1
1
1
1
1
1
Stage 1:
Analytically
impaired. Not data
driven.

5
5
5
5
4
5
Stage 5: Analytical
Competitor.
Analytical Nirvana.

2
1
1
1
1
1
Stage 1:
Analytically
impaired. Not data
driven.

2
3
2
2
4
3
Stage 3. Analytical
aspirations. See
the value of
analytics.

1
2
2
1
1
1
Stage 1:
Analytically
impaired. Not data
driven.
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