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Managementsamenvatting 
 
Opvallend veel controllers lopen tegen een gebrek aan datakwaliteit aan. Slechts 
32% is hierover tevreden. Tegelijkertijd vinden controllers het wel heel belangrijk om 
de datakwaliteit en daarmee samenhangende data-integratie te verbeteren. Zelfs als 
dit veel tijd en investeringen vraagt. In dit onderzoek zijn we dieper in de oorzaken 
voor de problemen rondom datakwaliteit en data-integratie gedoken. Bovendien 
hebben we mogelijke oplossingen op effectiviteit onderzocht.  
 
Doel onderzoek 
Voorafgaand onderzoek door Finext geeft aan dat de grootste problemen die 
controllers ondervinden rondom de digitale transformatie onvoldoende integratie van 
systemen & data en beperkte datakwaliteit zijn. Aanleiding voor Finext om samen 
met The Hague University of Applied Sciences een vervolgonderzoek naar deze 
twee problemen te doen. Het doel van dit vervolgonderzoek is om aanbevelingen te 
geven over hoe de problemen van onvoldoende integratie van systemen & data en 
beperkte datakwaliteit opgelost kunnen worden. 
 
Oorzaken en oplossingen uit literatuuronderzoek 
Uit de literatuur blijkt dat de volgende factoren vaak leiden tot beperkte datakwaliteit: 
menselijke fouten (data-invoer), gebrek aan communicatie, kennis en kunde, slechte 
datakwaliteitsmanagement in digitale systemen en structuur binnen digitale 
systemen. De meest voorkomende factoren die leiden tot onvoldoende data-
integratie zijn weerstand tegen verandering, hoge kosten, slechte architectuur van 
systemen en beperkte datakwaliteit.  
 
Oplossingen die kunnen worden gebruikt om deze problemen op te lossen kunnen 
organisatorisch zijn, zoals het invoeren van data ownership of het neerzetten van 
een Data Management Office. Ook technische oplossingen, zoals de inzet van 
Enterprise Resource Planning-, Enterprise Performance Management-, Master Data 
Management-systemen en Data Integratie platforms kunnen gebruikt worden om 
deze problemen op te lossen. 
 
De mening van de respondenten 
Uit de resultaten van de enquête en de interviews blijkt dat de oorzaken en 
oplossingen uit het literatuuronderzoek door controllers in de praktijk herkend 
worden. De meerderheid van de respondenten op de enquête geeft aan dat zij geen 
goede datakwaliteit en data-integratie ervaren. Dit is opvallend, omdat zij ook 
aangeven dat ze processen hebben om een goede datakwaliteit te handhaven. 
Verder bevestigt het onderzoek dat menselijke fouten bij data-invoer een probleem 
is, net als slechte gegevensdefinities. Hierdoor is het moeilijk om gegevensbronnen 
te integreren. Ook het aantal applicaties wordt beschouwd als blokkerende factor 
voor data-integratie.  
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De meerderheid van de respondenten beschikt al over technische oplossingen, zoals 
Enterprise Resource Planning & Enterprise Performance Managementsystemen. 
Organisatorische oplossingen zijn minder aanwezig binnen de organisaties van de 
respondenten. Wat betreft de effectiviteit van oplossingen is de meerderheid van de 
respondenten van mening dat vooral organisatorische oplossingen veel waarde 
toevoegen aan het verbeteren van de datakwaliteit.  
 
Duidelijke noodzaak voor verbeteringslag 
Voor data-integratie is de meerderheid van de respondenten van mening dat zowel 
organisatorische oplossingen als technische oplossingen veel waarde toevoegen aan 
data-integratie. Andere oplossingen die volgens de respondenten nuttig zijn, zijn de 
vereenvoudiging van processen en het verbeteren van de organisatiecultuur richting 
meer data-gedrevenheid. De meerderheid van de respondenten is ook van mening 
dat ze processen, automatisering en samenwerking op het gebied van datakwaliteit 
en data-integratie moeten optimaliseren, zelfs als de kosten hoog zijn.  
 
De stap voor de financiële functie 
De financiële functie heeft veel last van slechte datakwaliteit en data-integratie. Zij 
zal daarom het voortouw moeten nemen bij het verbeteren hiervan. Een combinatie 
van zowel organisatorische als technische oplossingen geeft hierbij het meest 
effectieve resultaat.  
 
Aan finance de taak om via de implementatie en selectie van organisatorische en 
technische oplossingen de datakwaliteit en data-integratie te verbeteren. De 
financiële functie moet evalueren waar de organisatie nu staat en waar de 
organisatie naar toe wil. Met die kennis kunnen de beste oplossingen voor de situatie 
geselecteerd en geïmplementeerd worden. 
 
Ook zal de financiële functie een meer data-gedreven cultuur moeten omarmen, door 
de voordelen van data in de hele organisatie en de bereidheid tot veranderen te laten 
zien. De financiële functie heeft ook een belangrijke rol bij het standaardiseren van 
processen en de gegevensverwerking in de hele organisatie. Het standaardiseren 
van processen kan als oplossing op zichzelf staan, maar deze oplossing heeft het 
meeste effect, als het samen met andere maatregelen wordt ingevoerd. 
 
Een belangrijke stap in dit verbeterproces is het creëren van een duidelijke visie en 
bijbehorende roadmap, zodat alle stappen duidelijk zijn. Ook krijgt zo iedereen 
binnen de organisatie een helder én gedeeld beeld rondom de toegevoegde waarde 
van goede data.  
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Introductie 
 
Finext heeft in het eerste deel van 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de potentie 
van de digitale transformatie voor de financiële functie. Uit dit onderzoek bleek dat 
42% van de financials vindt dat de financiële functie de technologische 
ontwikkelingen onvoldoende bij kan houden. De meest voorkomende blokkades die 
respondenten ervaarde waren onvoldoende integratie van data & systemen en 
beperkte datakwaliteit. 
 
Vanwege de samenhang van deze blokkades heeft Finext een vervolgonderzoek 
uitgevoerd naar deze twee specifieke blokkades. Hoe ontstaat onvoldoende data-
integratie en beperkte datakwaliteit? Is dit een organisatorisch of technisch 
probleem? Wat zijn de potentiële oplossingen? 
 
Met de kennis van het vorige onderzoek en praktijkervaringen hebben wij de 
volgende hypotheses opgesteld: 
 

1. Data-integratie & datakwaliteit zijn nog steeds grote blokkades voor de 
financiële functie 

2. Technische oplossingen hebben de voorkeur bij het oplossen van 
onvoldoende data-integratie & datakwaliteit 

3. De financiële functie wil deze blokkades aanpakken maar is hier nog niet 
actief mee bezig 

 
Dit onderzoeksrapport hangt samen met een Engelstalige Bachelor-scriptie voor de 
studie International Financial Management and Control aan The Hague University of 
Applied Sciences. In deze scriptie wordt er door middel van een theoretisch kader en 
de praktische onderzoeken (enquêtes en interviews) antwoorden gezocht op de 
vragen. Dit onderzoeksrapport bevat de resultaten van het praktische onderzoek, 
een analyse van deze resultaten en conclusies & aanbevelingen voor de financiële 
functie om hiermee aan de slag te gaan.  
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Onderzoeksresultaten 
 
Resultaten enquête-onderzoek 
Probleemidentificatie 

 

 
 
Op het gebied van data-integratie is het oordeel van de respondenten grotendeels 
negatief, slechts 38% vindt de data-integratie goed of zeer goed.  
 

 
 
68% van de respondenten geeft aan dat hun data slecht gedefinieerd is, waardoor 
bronsystemen niet gekoppeld en geïntegreerd kunnen worden. 
 
 

13% 28% 22% 19% 19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hoe goed is data geïntegreerd in jouw financiële functie?

Heel slecht Slecht Gemiddeld Goed Heel goed

68% 32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heeft je financiële functie last van slechte data-definities 
waardoor bronnen niet gekoppeld kunnen worden?

Ja Nee
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Het gebruik van digitale oplossingen is verschillend bij respondenten maar de 
meeste respondenten gebruiken gemiddeld tot veel digitale oplossingen.  
 
Op het gebied van verandering en digitalisering geeft de meerderheid van 
respondenten aan dat zij hiervoor open staan.  
 
 

 
Op het gebied van datakwaliteit zijn de respondenten ook negatief. Slechts 32% van 
de respondenten geeft aan dat zij een goede datakwaliteit hebben binnen hun 
organisatie.  

4%

15%

13%

43%

44%

31%

39%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Staat jouw financiële functie open voor
verandering en/of digitalisering?

In welke mate gebruikt jouw financiële functie
digitale oplossingen?

Heel weinig Weinig Gemiddeld Veel Heel veel

5% 15% 48% 32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hoe goed is de datakwaliteit binnen jouw financiële 
functie?

Heel slecht Slecht Gemiddeld Goed Heel goed
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Een van de grootste factoren op het gebied van slechte datakwaliteit is problemen 
met de data-invoer. 65% van de respondenten geeft aan dat zij hier gemiddeld tot 
heel veel problemen mee ervaren.  
 

 
 

Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij processen hebben die 
datakwaliteit waarborgen. Ook hebben de digitale oplossingen die binnen de 
organisaties van de respondenten actief zijn vaak geen standaarden voor 
datakwaliteit. Omdat slechts 32% van de respondenten aangeeft dat zij een goede 
datakwaliteit te hebben ligt de conclusie voor de hand dat de effectiviteit van deze 
oplossingen te beperkt is. 
 
 
 
 
 
 

6% 30% 33% 26% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ondervindt jouw financiële functie problemen bij de 
data-invoer?

Heel weinig Weinig Gemiddeld Veel Heel veel

49%

79%

51%

21%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hebben de digitale oplossingen die actief zijn
binnen jouw financiële functie standaarden voor

datakwaliteit?

Heeft jouw financiële functie processen die de
datakwaliteit waarborgen?

Ja Nee
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Aanwezige oplossingen 
 

 
 

Op het gebied van aanwezige oplossingen zien we dat ERP-systemen en ETL-
oplossingen al bij een grote meerderheid van de respondenten aanwezig zijn. Ook 
EPM-systemen en “data ownership” zijn aanwezig bij de meerderheid van 
respondenten. Het Data Management Office wordt nog minder gebruikt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

86%

56%

62%

44%

76%

14%

44%

38%

56%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ERP-systemen

EPM-systemen

Data ownership

Data Management Office

ETL-oplossingen

Gebruikt jouw organisatie?

Ja Nee
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De meerderheid van de respondenten geeft aan dat hun financiële functie op het 
moment in de “Managed” of “Defined”-fase zit van het aangepaste ITIL-
volwassenheidsmodel. Onderstaand vind je dit ITIL-volwassenheidsmodel: 
 

 
 

Veel respondenten zijn dus al bezig om meer aan de slag te gaan met hun data en 
infrastructuur op de gebieden van processen, automatisering en collaboratie. Uit de 
open vragen blijkt dat veel respondenten de stap van “Managed” naar “Defined” zien 
als een mogelijke oplossing om datakwaliteit te verbeteren. 
 
 
 

3% 43% 43% 10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In welke fase zit jouw financiële functie nu?

Initial Defined Managed Measured Optimized
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Gewenste oplossingen 

 
 
Op het gebied van het verbeteren van de datakwaliteit ziet de meerderheid van 
respondenten (heel) veel waarde in de organisatorische oplossingen, zoals “data 
ownership” en het Data Management Office.  
 

 
 
Op het gebied van het verbeteren van data-integratie dragen alle oplossingen veel 
bij, zo vindt de meerderheid van de respondenten.  
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De meerderheid van respondenten geeft aan dat de operatie voornamelijk 
verantwoordelijk moet zijn voor het oplossen van de problemen met datakwaliteit en 
data-integratie. Opvallend is dat de dataprofessionals unaniem waren over het feit 
dat de operatie verantwoordelijk moet zijn.  

 
Toekomstvisie 

 
 
De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij genoeg waarde zien in een 
geoptimaliseerde structuur zoals aangegeven in het aangepaste ITIL-
volwassenheidsmodel, zelfs als de kosten hoog zijn.  

 

29% 56% 16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zie je het oplossen van de problemen omtrent 
datakwaliteit en data-integratie voornamelijk als de 

prioriteit voor de financiële functie, ICT of de operatie 
zelf?

Finance Operatie IT

78% 22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zou een geoptimaliseerde structuur genoeg waarde 
opleveren voor jouw financiële functie om hiernaar te 

streven?

Ja Nee
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De meerderheid van respondenten geeft aan dat zij de kennis, kunde en ervaring in 
huis hebben om datakwaliteit en data-integratie te verbeteren. Ook zijn de meeste 
organisaties al bezig om oplossingen in te voeren om datakwaliteit en data-integratie 
te verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71%

71%

29%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Heeft jouw organisatie de kennis, kunde en
ervaring om datakwaliteit en data-integratie te

verbeteren?

Heeft jouw organisatie recent (digitale)
oplossingen proberen in te voeren om

datakwaliteit en data-integratie te verbeteren?

Ja Nee
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Analyse onderzoeksresultaten 
 
Huidige situatie 
De meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze binnen hun organisatie 
processen hebben die een goede datakwaliteit waarborgen. Echter geeft slechts 
32% van de respondenten aan dat zij een goede datakwaliteit te hebben. Geen 
enkele respondent geeft aan dat hun data-integratie zeer goed is. 
 
Dit kan te wijten zijn aan meerdere factoren. Eén van de factoren is het feit dat de 
processen niet voldoen aan het doel waarvoor het proces geïmplementeerd is. Een 
andere factor zou kunnen zijn dat processen niet gestandaardiseerd zijn in de hele 
organisatie. Eén van de meest voorkomende meningen van de respondenten op het 
gebied van verbetering is het standaardiseren van processen. 
 
De enquête ondersteunt de theorie dat menselijke fouten (bijv. data-invoer) een groot 
probleem is in de datakwaliteit (64%). Dit wordt ook ondersteund door het feit dat 
slechts 32% van de respondenten aangeeft een goede datakwaliteit te hebben, 
ondanks de aanwezigheid van processen om datakwaliteit te borgen. 
 
De meerderheid van de respondenten geeft aan dat datadefinities een probleem 
vormen bij data-integratie. De datasets die ze hebben zijn slecht gedefinieerd voor 
integratiedoeleinden, wat betekent dat ze lastig te integreren zijn of zelfs helemaal 
niet kunnen worden geïntegreerd.  
 
Aanwezige oplossingen 
Een grote groep respondenten geeft ook aan dat ze (te) veel technische 
hulpmiddelen gebruiken. Zo geeft één van de geïnterviewden aan. Quote: "Als ik HR-
data wil hebben voor KPI’s moet ik verschillende systemen openen, waaronder ons 
ERP-systeem, om te krijgen wat ik nodig heb. Dat kost onnodig veel tijd". Als er veel 
technische oplossingen worden gebruikt, worden er veel verschillende datasets 
gebruikt. Hoe meer datasets worden gebruikt, hoe moeilijker het voor organisaties 
kan zijn om de data te integreren. Beperkte data-integratie is een probleem voor 
datakwaliteit, omdat er geen duidelijke bron van de waarheid is. 
 
Het grote deel van de respondenten beschikt over ERP-systemen, EPM-systemen, 
en systemen die gebruik maken van ETL. Ook is data ownership in veel van de 
gevallen opgezet. Het Data Management Office loopt nog steeds achter met de 
meerderheid van de respondenten die aangeven dat ze er geen hebben. 
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Gewenste situatie 
Als we kijken naar de gewenste oplossingen, zijn er een aantal relaties te leggen op 
basis van de uitkomsten van het onderzoek. 
 
De meerderheid van de respondenten is van mening dat data ownership de 
oplossing is om de problemen met betrekking tot datakwaliteit en data-integratie, met 
name datakwaliteit, op te lossen. De meer geavanceerde vorm van data ownership, 
het Data Management Office, wordt gezien als een oplossing om zowel datakwaliteit 
als data-integratie te verbeteren.  
 
Wat data-integratie betreft, denken de respondenten dat alle oplossingen zullen 
bijdragen tot de verbetering ervan waarbij er een logische voorkeur is voor 
technische oplossingen. De meeste data-integratietechnieken, zoals Extract, 
Transfer & Load, Enterprise Application Integration en Enterprise Information 
Integration, zijn technieken die meestal met behulp van software worden uitgevoerd. 
Het Data Management Office werd echter ook gezien als een sterke oplossing voor 
het verbeteren van de data-integratie. 
 
Een andere oplossing is te vinden in de cultuur van de organisatie. Quote: "Onze 
organisatie komt thuis met vijf gebroken armen en denkt "laten we er een pleister op 
leggen." in plaats van te denken "Hoe kan het dat ik vijf gebroken armen heb?" De 
cultuur van organisaties is een belangrijke factor die moet worden bekeken voordat 
er oplossingen worden geïmplementeerd. Het risico bestaat dat er een technische 
implementatie wordt uitgevoerd, maar het doel volledig gemist wordt.  
 
Wie is verantwoordelijk? 
Op de vraag wie verantwoordelijk zou moeten zijn voor datakwaliteit en data-
integratie, is de meerderheid van de respondenten van mening dat de operatie 
verantwoordelijk is voor datakwaliteit en data-integratie. Er zijn wel respondenten die 
vinden dat de financiële functie een belangrijke rol in moeten spelen. Quote: 
"Finance is de ideale rol om de verandering in deze zaken te initiëren. We zitten op 
een schat aan data en hebben een breder inzicht op de situatie.” 
 
Respondenten met een financiële rol geven aan dat zij geloven in een toekomst 
waarin zij via de analyse van gegevens, informatie creëren die waarde toevoegt. IT-
respondenten zijn van mening dat in de toekomst het onderwerp van datakwaliteit en 
data-integratie minder zal spelen door een hogere automatiseringsgraad. Dit 
onderstreept de gedachte dat de financiële functie meer en meer data-gedreven 
wordt en dat vergaande automatisering daar bij past. 
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Conclusie  
 
Controllers willen betere datakwaliteit  
Onvoldoende data-integratie en beperkte datakwaliteit zijn nog steeds problemen 
voor de digitale transformatie voor de financiële functie. Deze problemen ontstaan 
door meerdere organisatorische en technische factoren, zoals menselijke fouten in 
de data-invoer, onvoldoende kennis en kunde in de organisatie en slechte 
architectuur van de systemen. Organisaties willen aan de slag met het oplossen van 
deze problemen, zelfs als de kosten hoog zijn en het veel tijd kost. 
 
De relatie tussen datakwaliteit & data-integratie 
Beperkte datakwaliteit en onvoldoende data-integratie zijn twee problemen die nauw 
met elkaar samenhangen. Als je onvoldoende data-integratie hebt, is het lastig om 
goede datakwaliteit te onderhouden. En zonder goede datakwaliteit is het lastig om 
effectieve data-integratie op te zetten. Ook als je een probleem slechts op één van 
de onderwerpen ervaart, is het belangrijk dat je zowel datakwaliteit als data-integratie 
meeneemt in het oplossen van het probleem. 
 
De potentie van organisatorische oplossingen 
Gelukkig zijn er verschillende oplossingen die effectief zijn, zoals ERP-systemen, 
data ownership, het Data Management Office en ETL-oplossingen. Organisatorische 
oplossingen zijn het meest in trek. Het Data Management Office wordt op dit moment 
nog niet veel gebruikt, maar wordt wel gezien als één van de oplossingen waarvan 
de hoogste effectiviteit verwacht wordt.  
 
De potentie van technische oplossingen 
Ook zien we dat technische oplossingen al veel in gebruik zijn. Deze worden echter 
als minder effectief ervaren. ERP-systemen bijvoorbeeld zijn al zeer veel in gebruik, 
maar worden als minder effectief gezien. EPM-systemen worden een stuk minder 
gebruikt, maar wel als effectiever ervaren. Zeker op het gebied van ETL-oplossingen 
is er een groot gat tussen het gebruik en de effectiviteit van de oplossing. ETL lijkt 
vooral een pleister op de wond te zijn. 
 
Combinatie tussen organisatorische en technische oplossingen 
Alhoewel deze oplossingen op zichzelf goed werken, geeft de combinatie van 
organisatorische en technische oplossingen het beste resultaat. Door 
organisatorische en technische oplossingen te combineren, zorg je ervoor dat je alle 
factoren aanpakt, zowel van organisatorische als van technische aard. 
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Aanbevelingen 
Als je de datakwaliteit en data-integratie binnen jouw organisatie wilt verbeteren, hoe 
moet je dat dan aanpakken? En waar begin je? Uit ons onderzoek komen de 
volgende aanbevelingen: 
 

1. Evalueer hoe jouw organisatie naar data kijkt 
De belangrijkste stap die elke organisatie moet nemen op de weg naar verbetering is 
het definiëren van de visie. Waar staan we nu? Is dat goed of is dat slecht? En wat 
betekent dat concreet? Voor de één betekent goed dat de datakwaliteit en data-
integratie van zeer hoog niveau is. Voor de ander betekent goed het oplossen van de 
huidige problemen waar zij tegen aan lopen. 
 

2. Definieer een visie 
Als je weet waar je staat als organisatie, kun je bepalen waar je naar toe wilt. Wil je 
de problemen binnen enkele processen oplossen of wil je 99,9% kwalitatieve data? 
Wil je voornamelijk focussen op datakwaliteit, data-integratie of beide? Plaats een 
stip op de horizon waar je in de komende 2 jaar naar toe wilt werken. 
 

3. Ontwikkel een concrete roadmap 
De weg naar data-gedrevenheid is voor iedere organisatie anders. Daarom is het 
definiëren van een concrete roadmap een essentiële stap. Hoe loopt de weg tussen 
nu en de stip op de horizon? Welke hordes moeten we overkomen? Welke 
oplossingen passen het beste bij onze wensen? Wie heb ik allemaal nodig om dit 
een realiteit te maken? Door het beantwoorden van deze vragen kun je de 
antwoorden vinden die je helpen om meer mensen mee te nemen op deze reis. 
 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties: 

I. Je wilt een EPM-systeem implementeren. Tijdens het implementatieproces zal 
er vanuit de huidige bronsystemen koppelingen gemaakt moeten worden naar 
het nieuwe EPM-systeem. Het instellen van data owners & data stewards per 
bronsysteem of afdeling kan helpen om de datakwaliteit te waarborgen tijdens 
en na de migratie. 

II. Je wilt meer data-gedreven te werk gaan en stelt een Data Management 
Office (DMO) in. Het opzetten van een Data Management Office gaat hand in 
hand met het implementeren van systemen die het Data Management Office 
helpen om je data te analyseren, controleren en in kaart te brengen, zoals 
bijvoorbeeld een Master Data Managementsysteem 
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4. Standaardisatie van processen 
De standaardisatie van processen in de hele organisatie is iets wat idealiter opgepakt 
moet worden in combinatie met de implementatie van oplossingen of het aanpassen 
van de organisatiecultuur. De standaardisatie van processen alleen heeft al een 
positief effect op de verbetering van de data-integratie en de datakwaliteit, maar de 
combinatie ervan met de implementatie van organisatorische & technische 
oplossingen levert een nog veel sterker resultaat op. 
 
Tijdens het implementatieproces wordt de mogelijkheid gecreëerd om de manier 
waarop gegevens in de organisatie en/of de financiële functie worden gebruikt, te 
herdefiniëren. Deze herdefinitie kan worden gekoppeld aan veranderingen in de 
processen, die vervolgens in de hele organisatie kunnen worden gestandaardiseerd. 
Zo maak je processen simpeler en slimmer. 
 

5. Aanpassing van de organisatiecultuur 
De aanpassing van de organisatiecultuur is waarschijnlijk de moeilijkste uitdaging 
voor de financiële functie. Organisaties hebben de neiging om vooral te kijken naar 
meer kortetermijnoplossingen om hun winstgevendheid of efficiëntie te verbeteren. 
Een voorbeeld van deze kortetermijnoplossingen is het verkrijgen van kennis, kunde 
en expertise op het gebied van data-integratie en datakwaliteit. Analyse van de 
enquête toont aan dat organisaties die de kennis, kunde en expertise in huis hebben 
vervolgens ook proberen om oplossingen te implementeren. 
 
De financiële functie moet een gevoel van urgentie creëren over het feit dat de 
problemen op het gebied van datakwaliteit en data-integratie moeten worden 
verbeterd. Dit kan door middel van meerdere benaderingen, zoals de 
efficiëntiebenadering (focus op efficiëntie en kostenbesparing), de risicobenadering 
(focus op risico-mitigatie) of de strategische benadering (focus op strategische 
voordelen). 
 
De efficiëntiebenadering richt zich op het benadrukken van de efficiëntievoordelen 
van een sterke datakwaliteit en data-integratie, zoals kostenreducties en minder tijd 
die wordt besteed aan het opschonen en corrigeren van data. De risicobenadering 
richt zich op het benadrukken van de risico & compliance voordelen voor een sterke 
datakwaliteit en data-integratie, zoals minder fouten in de data en opnieuw 
gedefinieerde datakwaliteitsnormen. De strategische benadering richt zich op het 
benadrukken van de strategische voordelen, zoals een sterkere marktpositie en een 
toename van de waarde-creatie op lange termijn door middel van data. 
 
Nieuwsgierig? 
Ben je nieuwsgierig naar wat dit betekent voor jouw organisatie? Neem contact op 
met Mark Bik via mark.bik@finext.nl of 070 300 3000. 
 


