ORDINA
DATA JOURNEY
De weg naar een intelligente datagedreven organisatie

WAT IS INTELLIGENTE DATAGEDREVEN
ORGANISATIE?
Een intelligente en datagedreven organisatie is in staat actief kennis

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EEN
INTELLIGENTE DATAGEDREVEN
ORGANISATIE

uit de organisatie te vermenigvuldigen met kennis uit data. Door
deze, met data verrijkte, kennis slim in te zetten op alle lagen van de
onderneming en in alle bedrijfsprocessen is de organisatie wendbaar

Inzicht in complexe vraagstukken

en in staat te excelleren in de steeds verder digitaliserende wereld.
Hierdoor presteren ze beter en blijven ze relevant.
Bedrijfsprocessen exponentieel versnellen

Waarom moet u er mee bezig zijn?
Data is de sleutel voor succes in de digitale transitie. Het is
de drijvende kracht achter innovatie en bepalend voor het
onderscheidend vermogen. Organisaties die de kracht van data niet

Verbeteren klantbeleving

slim benutten, hebben een hoog risico klanten te verliezen, door
concurrenten te worden ingehaald of te worden vervangen door
nieuwe toetreders met laagdrempelige digitale oplossingen. Voor
organisaties geldt: het is razendsnel blijven vernieuwen of langzaam
minder relevant worden.

Nieuwe businessmodellen

DE ORDINA DATA JOURNEY
Ordina heeft een beproefde aanpak ontwikkeld om klanten te helpen

doelstelling en context, de inventarisatie van gewenste initiatieven,

kennis uit de organisatie samen te brengen met de kennis uit de

het uitwerken van de data journey, het samenstellen van het High

data om zich te ontwikkelen tot een intelligente en datagedreven

Performing Team en het uitvoeren van de data journey.

organisatie. De Ordina Data Journey kent 5 stappen, die door middel
van workshops met de klant worden doorlopen: het bepalen van de
1. Bepalen doelstelling
en context

5. Uitvoeren data journey
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3. Uitwerken data journey

1. Bepalen doelstelling en context
In deze fase bepalen we de doelstelling van de data journey als onderdeel van de bedrijfsstrategie.
•
•
•
•
•

We kijken met de klant naar de context en beantwoorden vragen als: Wat is de aanleiding om een
datagedreven organisatie te worden?
Wie zijn de stakeholders?
Welke eerdere initiatieven hebben reeds plaatsgevonden?
Wat is een eerste inschatting op verschillende datagedreven onderwerpen?
Wat is de verwachte weerstand en energie?

Zo brengen we de huidige business context, doelstellingen en verwachte uitkomst in kaart.

2. Inventarisatie gewenste initiatieven
Door middel van interviews brengen we aan de hand van zeven perspectieven de huidige en
de gewenste situatie van datagedreven werken in kaart. De zeven perspectieven zijn: Business
Analytics & Performance, Data Driven Culture, Smart Business Processing, Predictive Customer
Insights, Smart Products & Services, Digital Supply Chain Interaction en Information Services.
Interviews vinden plaats met diverse stakeholders uit de organisatie, waardoor een brede
betrokkenheid ontstaat. Deze inventarisatie resulteert in een totaal overzicht van alle
datagedreven initiatieven die nodig zijn om van de huidige naar gewenste situatie te komen.
Onze ervaring leert dat er al snel meer dan 150 ideeën worden opgehaald die te clusteren zijn naar
zo’n 35 waardevolle initiatieven.

3. Uitwerken data journey
Tijdens deze fase werken we samen met de klant in een workshop de data journey uit, waarop de data
gedreven initiatieven worden geplot. Hierbij vindt prioritering plaats op basis van de mate van impact (hoog/
laag) en de mate van complexiteit (hoog/laag). Onze ervaring leert dat het uitvoeren van de data journey
doorgaans een tijdspanne van 24 tot 36 maanden beslaat.
Aan het einde van de workshop zijn de 7 belangrijkste initiatieven gezamenlijk in kaart gebracht. Het
meest waardevolle initiatief die het eenvoudigst is te realiseren, kan direct worden opgepakt met een high
performing team.

4. Samenstellen High Performing Team
Het aantal factoren dat invloed heeft op organisaties is zo gegroeid dat één mens het
niet meer kan vatten. Het is daarom noodzakelijk deskundigen op het gebied van data,
technologie en business bij elkaar te brengen in een multidisciplinaire High Performance
team. Ordina kan multidisciplinaire kennisteams neerzetten; volledige teams of hybride
teams, waarbij de klant en Ordina samen tot een High Performing Team komen. Per initiatief
of set aan initiatieven stellen wij het ideale team samen.

5. Uitvoeren data journey
De data journey geeft een overzicht van de benodigde stappen op weg naar een intelligente datagedreven
organisatie. Het is een blauwdruk om direct mee aan de slag te gaan.
Met behulp van diverse vakgebieden, zoals data science, GEO-ICT, semantic datamanagement, supply chain
optimization en business intelligence & analytics wordt hier uitvoering aan gegeven. Ordina hanteert per
vakgebied een bewezen aanpak.

WAT ZIJN DATAGEDREVEN ORGANISATIES?
GEZIEN VANUIT ZEVEN PERSPECTIEVEN
Business Analytics & Performance
Datagedreven organisaties hebben grip op de performance van de

CUSTOMER

PROCESS

organisatie door eenduidige rapportages waarop strategische en
tactische beslissingen worden genomen;

SUPPLY
CHAIN

Data Driven Culture

PERFORMANCE

Datagedreven organisaties hebben een cultuur waarin dagelijks
wordt samengewerkt en gecommuniceerd op basis van data;
Smart Business Processing
Datagedreven organisaties zetten data in om hun processen

PRODUCT

exponentieel te versnellers door de inzet van intelligente

SERVICE

algoritmes en machine learning;

CULTURE

Predictive Customer Insights
Datagedreven organisaties weten te anticiperen op de behoefte van

CUSTOMER

PROCESS

de klant en zijn in staat de marktvraag te voorspellen aan de hand
van intelligente modellen;

SUPPLY
CHAIN

Smart Products & Services

PERFORMANCE

Datagedreven organisaties hebben bestaande producten en of
diensten verrijkt met additionele waardevolle informatie voor de
klant;
Digital Supply Chain Interaction

PRODUCT

Datagedreven organisaties zijn leading in de digitale interactie met

SERVICE

klanten en leveranciers;
Information Services
Datagedreven organisaties hebben naast bestaande producten
en diensten ook een winstgevende informatiedienstverlening naar
klanten.

CULTURE

PRAKTIJKVOORBEELD
TOEGEVOEGDE WAARDE BIJ ONZE
KLANTEN
Vanuit verschillende vakgebieden helpen wij onze klanten om hun

waardoor het bedrijf efficiënter kan plannen en kostenbesparend kan

Data Journey vorm te geven en uit te voeren.

werken.

Data science is hier een van, zoals het voorbeeld van Havenbedrijf
Rotterdam laat zien. Als een schip in de haven van Rotterdam wil

Met behulp van GEO-ICT heeft Ordina voor Rijkswaterstaat een nieuw

aanleggen, moeten verschillende partijen op het juiste moment

portaal ontwikkeld waarmee zij beter in staat is om de kennis over

activiteiten ondernemen. Door op basis van beschikbare data

het wegennet nu en in de toekomst actueel, paraat en betrouwbaar

aankomsttijden nauwkeuriger te voorspellen, wordt de efficiëntie

te houden. Hiermee kunnen in de tijd de effecten van aanpassingen

flink vergroot. De CO2-uitstoot daalt daardoor met 4 procent en

op het wegennet op verkeersdrukte en leefomgeving beter inzichtelijk

meer schepen kunnen de haven in Rotterdam aandoen. Een meer

worden gemaakt.

efficiënte operatie leidt dus tot een groeiend businessmodel.
Supply chain optimization is een ander vakgebied dat kan bijdragen
aan de transformatie naar een intelligente datagedreven organisatie.
Zo heeft Ordina voor internationaal transport bedrijf Ewals Cargo op
basis van Quintiq-technologie een cost optimal routing ontwikkeld.
Een systeem dat Ewals Cargo Care in staat stelt om met behulp
van een algoritme op een snelle en efficiënte manier uit te rekenen
wat voor de klant de optimale route is qua kosten. De centrale
planningsapplicatie maakt datagedreven optimalisatie mogelijk,

ONZE PROFESSIONALS

Datascience

Om te komen tot een intelligente datagedreven organisatie wordt

analyse en algoritmen waarde creëert uit grote hoeveelheden (on)

voor de implementatie van de roadmap gebruikt gemaakt van
diverse vakgebieden. Ordina heeft ervaren professionals op deze
vakgebieden:

Semantic Datamanagement
Semantic datamanagement zorgt ervoor dat een diversiteit aan data
uit diverse datasilo’s kan worden geïntegreerd en gecombineerd
ten behoeve van strategische besluitvormingsprocessen. Met
onze aanpak Informatie Huis op Orde zorgen wij samen met de
klant voor een eenduidig begrippenkader en vertalen wij bestaande
datamodellen en beschrijvingen vanuit dit begrippenkader naar
semantische datamodellen.

GEO-ICT
GEO-ICT is het verkrijgen van nieuwe inzichten door data in hun
ruimtelijke context te analyseren, waardoor betere business besluiten
genomen kunnen worden. Ordina gebruikt haar aanpak Smart Spatial
Solutions, om ervoor te zorgen dat GEO-ICT waarde creëert. Door
ruimtelijke dimensie toe te voegen aan managementinformatie
kunnen organisaties operationele kosten verminderen, schaarse
resources slimmer inzetten en conversie verhogen.

Datascience is een vakgebied dat met behulp van statistiek, datagestructureerde data. Met onze Data2Value aanpak zorgen we
ervoor dat data scientists onderdeel zijn van een multidisciplinair
agile team, waardoor prototypes van prognoses en algoritmes
daadwerkelijk in productie komen.

Business Intelligence & Analytics
Met Ordina’s BI&A team brengen wij traditionele business
intelligence, geavanceerde analytics, big data, datavisualisatie en
datawetenschap samen. We denken mee en helpen bij het ontsluiten,
verwerken, transformeren, visualiseren en analyseren van datasets,
ongeacht hun grootte of bron. Data uit verschillende systemen:
ERP, CRM, MES, HR, internet, sociale netwerken en sensoren wordt
feilloos geïntegreerd.

Supply Chain Optimization
Meer en meer doen bedrijven een beroep op optimalisatiemodellen
om hun beslissingen te ondersteunen. Ordina’s Supply Chain
Optimization (SCO)-team helpt om complexe processen inzichtelijk
te maken en optimaal aan te sturen. Dankzij onze oplossingen
kunnen onderbouwde beslissingen worden genomen, met het oog op
maximale efficiëntie.

WAAROM ORDINA?
Met onze veelzijdige kennis en ervaring op het gebied van data
zijn wij in staat samen met de klant te komen tot het ideale team
en een oplossing die past bij het probleem van de klant. Of het nu
gaat om de verantwoording en performance van de organisatie,
het krijgen van antwoord op complexe data vraagstukken,
het vergaren van ruimtelijk inzicht, het optimaliseren van
bedrijfsprocessen, het verbeteren van informatiehuishouding of
het komen tot nieuwe business modellen.
Ordina levert niet alleen het ideale team maar heeft ook op ieder
benodigd vakgebied een bewezen aanpak om zo snel samen met
de klant te komen tot het beste resultaat. Dit gaat gepaard met
een hoge slagvaardigheid, een uitstekende klantbeleving en het
inzicht om met een aangepast businessmodel te anticiperen op
de wereld van morgen.

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?
TOM FRANCIS
DIRECTEUR DATA-DRIVEN
T +32 473 27 30 57
E tom.francis@ordina.be
WWW.ORDINA.NL/DATA-DRIVEN

