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Het concept van gegevensverwerking aan de
hand van rekenen, algoritmes en statistiek
is niet nieuw. Wel nieuw is de cocktail van

het overvloedige aanbod van data, exponentieel
sneller wordende computers en een digitaliserende
en globaliserende economie. Dankzij die cocktail
kunnen organisaties op een nooit geziene manier
waarde halen uit data, hetzij door optimalisering
of herdefiniëring, hetzij door fundamenteel nieuwe
businessmodellen te ontwikkelen.
Met zijn bewustwordingscampage ‘Tomorrow is
Today’ wil Deloitte bedrijfsleiders en managers
wijzen op het potentieel van Data Analytics. ‘De
discussie blijft vaak beperkt tot het technologische
debat’, aldus Jo Coutuer, partner bij Deloitte.
‘Terwijl de mogelijke impact veel breder is.’
Optimize, het optimaliseren van de werking van
een bedrijf, is de meest voor de hand liggende
toepassing. De efficiëntie wordt bereikt door een
snellere creatie van overzichtelijke en
beslissingsondersteunende informatie. Daarbij
maakt Data Analytics het mogelijk die informatie

visueel voor te stellen, wat ze bevattelijker maakt. 
Het Directoraat-Generaal Echo, het departement
voor coördinatie van humanitaire hulp van de
Europese Unie, is het perfecte voorbeeld van een
optimalisatie. Echo verleent geen rechtstreekse
hulp, maar verdeelt jaarlijks zowat 1 miljard euro
over projecten van 170 niet-gouvernementele
organisaties en operaties van de VN. Zelf beschikt
de organisatie over een wereldwijd netwerk van
43 kantoren, waar experts ter plaatse de noden
van de bevolking detecteren en de lopende
projecten opvolgen. Dankzij de nieuwe
technologische ontwikkelingen kan Echo alle
beschikbare informatie van alle hulpverleningsacties
analyseren. ‘Tot voor kort titanenwerk, maar nu
zetten we gewoon de informatica aan het werk en
passen we analytics toe op onze gegevens’, zegt
Jean-Pierre Buisseret, hoofd van de afdeling Finance,
Legal Affairs en Partner Support bij Echo. 

VISUEEL DASHBOARD
Vandaag beschikt Echo over een visueel
dashboard dat weergeeft welke middelen waar
worden ingezet, hoeveel mensen ze bereiken en
via welke organisatie. ‘De voordelen zijn immens:
We kunnen sneller antwoorden op vragen en op
termijn zullen we onze middelen efficiënter
kunnen inzetten’, besluit Buisseret. Andere
organisaties of bedrijven zien in de mogelijkheden
van Analytics de opportuniteit om zichzelf heruit
te vinden. Een illustratie daarvan is het
zogenoemde ‘Predictive Asset Management’: het
inzetten van data-analyses, statistische methodes
en artificiële intelligentie bij netwerkinfrastructuur.
Veel oudere netten voor onder meer gas, water
en elektriciteit dateren van de jaren 70 of 80 en
vernieuwingen dringen zich op. Maar in deze
woelige budgettaire tijden is het niet
vanzelfsprekend om zwaar te investeren. De
verantwoordelijken voor netwerkinfrastructuur
moeten dus continu het risico van defecten
afwegen tegen de kosten voor onderhoud en
investeringen.

MEER MET DEZELFDE MIDDELEN
‘Hier opent de technologie nieuwe mogelijkheden’,
zegt Jeroen Vergauwe, director Energie,
Infrastructuur en Nutsbedrijven bij Deloitte. Op
basis van parameters zoals het materiaal van de
leiding, de ondergrond of de verkeersintensiteit kan
Data Analytics de kans op fouten en defecten
voorspellen. Dankzij deze methode kunnen
beheerders objectiever beslissen over investeringen.
‘We kunnen meer doen met dezelfde middelen,
omdat we bepaalde infrastructuur tot 20 jaar
langer operationeel kunnen houden met een
kleiner risico’, zegt Vergauwe.
In het proces om het beheer van de
infrastructuur te verbeteren, verandert ook de rol
van de beheerders. Waar de eindklant vroeger
vooral iemand zag die problemen kwam
herstellen, wordt het nu iemand die op tijd een
onderhoud komt uitvoeren. Dat zorgt voor een
heel andere relatie met de klanten. ‘Hoewel Data
Analytics dus niet meteen heel zichtbaar
aanwezig zijn in de werking van de beheerder,
kan het dus wel zijn business optimaliseren en
zelfs zijn kerntaken herdefiniëren. En op die
manier ook voor een competitief voordeel
zorgen’, besluit Coutuer.
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Big Data Analytics, de term voor de exponentieel groeiende berg digitale
gegevens, vindt steeds meer ingang. Toch associëren veel mensen het woord
met iets hoogtechnologisch uit een donker IT-lokaaltje. ‘Ten onrechte’, zegt
Jo Coutuer van Deloitte. ‘De mogelijkheden van data zitten overal: van de
onderhoudsafdeling tot in de iPad van de salesverantwoordelijke.’ 


