
Elke onderneming 
heeft wel een 
boekhouding of 
een spreadsheet 

waarin de inhoud van het 
magazijn wordt bijgehou-
den. “Vandaag kunnen be-
drijven en overheden veel 
meer met die data doen,” 
zegt Jo Coutuer, partner 
bij Deloitte. De opkomst 
van technologie maakt dat 
je nu op een laptop de be-
rekeningen kunt uitvoe-
ren waar vroeger een hele 
studiedienst voor nodig 
was. “Dat betekent dat 
data-analyse geen rand-
fenomeen meer is,” zegt 
Coutuer: “In succesvol-
le bedrijven zou iedereen 
analytics moeten omar-
men. De HR-medewerker 
kan zo bijvoorbeeld beter 
weten wat er omgaat met 
het personeel.” Als bedrij-
ven daar ten volle gebruik 
van maken, kunnen ze ef-
fi ciënter werken of zelfs 
nieuwe businessmodellen 
uitwerken. 

Helicopterbeeld op de 
crisis  
Zo zet DG Echo data-ana-
lyse in om sneller te kun-
nen beslissen. De organi-
satie zorgt voor noodhulp 
bij crisissen zoals overstro-
mingen of vulkaanuitbar-
stingen en de juiste, snelle 
reactie kan dus mensen-
levens redden. “We heb-
ben veel informatie over 
onze hulpverleningsacties, 
maar ze analyseren en er 
conclusies uit trekken, 
was tot voor kort een tita-
nenwerk,” zegt Jean-Pier-
re Buisseret, die aan het 
hoofd staat van de fi nan-
ciële afdeling bij DG Echo. 

Het crisiscentrum bracht 
zijn verschillende gege-
vensstromen samen en 
zorgt dat medewerkers ze 
op een overzichtelijke ma-
nier, in real time kunnen 
raadplegen. “We krijgen nu 
een helicopterzicht op alles 
wat we doen,” vertelt Buis-
seret. Zo blijft er meer tijd 
en energie over om mensen 
te helpen.  

Het call center
Tele Ticket Service ge-
bruikte data-analyse dan 
weer om van een ticketver-
koper naar een dataverza-
melaar te gaan. “Toen we 
begonnen, hadden we een 
call center”, zegt Stefan Es-
selens CEO van Tele Ticket 
Service, “En onze opera-
toren wisten wat klanten 
vonden van een nieuwe 
show, of van de prijzen.” 
Nu tickets vooral online 
worden gekocht, zoekt het 
bedrijf zijn informatie el-
ders. Het verzamelt data 
via de eigen website en op 
sociale media. Zo kan Tele 
Ticket Service aan haar 
acts vertellen hoe de tic-
ketverkoop gaat, en kan ze 
haar eigen dienstverlening 
verbeteren. “We zijn voor 
een stuk dat persoonlijke 
contact met de klant in het 
call center kwijtgespeeld,” 
zegt Esselens: “Maar toch 
weten we veel meer over 
hem of haar dan in het ver-
leden.” 

Corelio Content Connections vormt de schakel tussen 
de troeven van De Standaard en verhalen van merken 
en bedrijven. Samen met onze partners staat Content 
Connections in voor de inhoud van deze publicatie.

Data-analyse 
verbetert of 
transformeert 
bedrijven
Google of Amazon zijn dan wel bezig met data 
analytics, het is veel meer dan ‘big data’. Door 
je eigen bedrijfsgegevens slim in te zetten, kan 
jouw onderneming zichzelf stroomlijnen, of 
helemaal heruitvinden.

Jo Coutuer

Meer info over de 
campagne vindt u op 
www.tomorrowistoday.be


