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cfo’s in de energiesector  
aan het woord

interview met andre grube (cfo) & joëlle 

perez (head of commercial profitability & 
business planning) van pepsico belux

“aan debiteurenbeheer 
doen met de kraan 

open”

een bruisend team 
klaar voor  

verdere groei

Professor Luc Van Liedekerke in dit nummer

 “In de mate dat een 

CFO bezig is met de lange termijn 

komt hij nu  onvermijdelijk 

overal de 3 P’s tegen: nieuwe 

economische, sociale en 

milieugerelateerde uitdagingen” 

jaargang 17 - september 2013
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business 
intelligence 

We zien het al voor ons als we een BI-systeem wensen te implementeren: “Verzamel verwachtin-

gen van gebruikers. Ontwerp een datamodel om in die behoeften te ondersteunen. Verken de 

gegevensbronnen. Laad al die gegevens in een sterschema. Ontwikkelen BI objecten. Rol het eind-

product uit naar de eindgebruikers.” We zijn meestal vertrokken voor een traject van een paar 

maanden waarbij de gebruiker in het begin en op het einde betrokken zijn. De maanden dat het 

project gaande is, hoort de gebruiker quasi niets en wordt ongerust. Typische ontwikkelingen zijn 

vrij langzaam en bieden geen garanties dat de verwachtingen van bij het begin, ook nog daad-

werkelijk geldig blijven bij de oplevering. Zijn we niet meestal de perfecte fabriek aan het bouwen 

die ons dan automatisch het perfecte product zou moeten opleveren? Het probleem is dat als 

het om BI gaat, het bijna uitsluitend draait rond context. Is het de schuld van de gebruiker dat de 

context continu verandert? Wordt het niet stilaan tijd om onze manier van werken veel flexibeler 

te maken. Wordt het geen tijd voor een fundamenteel nieuwe aanpak, tijd voor Agile BI?

korter op de bal  

dankzij agile bi

ontdekken versus ontwikkelen – 

engineering versus knutselen

De planmatige engineeringbenadering 

van systemen bouwen met de traditionele 

lange fase van behoeftendetectie en -om-

schrijving lijkt minder en minder geappre-

cieerd te worden. Gebruikers willen niet 

langer maanden wachten en willen steeds 

vroeger zelf aan de slag. De eenvoud van 

de beschikbare tools en de kracht die de 

huidige computers tegenwoordig hebben, 

laten immers toe aan de gebruikers zelf te 

laten knutselen en te laten uitvissen waar 

ze echt naar toe zouden willen gaan. We 

zien een graduele shift van taken binnen 

de implementatie van Business Intelligen-

ce van ontwikkelaar naar de knutselaar. 

Daarbij zal de gebruiker meer en meer 

voor eigen rekening rijden. We zien dui-

delijk de noodzaak om van bij de behoef-

tendetectie reeds de gebruiker tools en 

data te geven zodat die ogenblikkelijk aan 

de slag kan en het moeilijkste werk – waar 

wil de business naar toe? – zelf spelender-

wijs te gaan ontdekken. Ontwikkelen van 

voorgekauwde behoeften kan dan veel ef-

ficiënter via de traditionele engineering-

benadering. “Agile” ontwikkelen zal dus 

de business centraal stellen en de gebrui-

ker toelaten het heft in eigen handen te 

nemen wat betreft uitmaken waar ze naar 

toe wil.

agile project management –  

niet rond de pot draaien

De impact van de gebruiker zal ook tijdens 

de implementatie gaan toenemen. Speci-

fieke Agile Project Management-methodes 

zoals bijvoorbeeld Scrum duiden zelfs 

iemand van de business aan als product 

owner die dagelijks bepaalt hoe het BI-sys-

teem er zal moeten uitzien. Deze agile me-

thode houdt niet van rond de pot te draaien 

en zal met zeer korte implementatie-cycli 

om de zoveel weken met bruikbare output 

voor de dag komen. Opleveren wordt daar-

door een continu proces en de betrokken-

heid van de business is schitterend. Men 

spreekt trouwens gewoon van “het team” 

dat de ontwikkelingen doet en dit om te 

beklemtonen dat daarin diverse profielen 

zitten die elke korte sprint van een paar we-

ken tot een goed einde doet brengen. 

agile infrastructuur 

Om dergelijke flexibiliteit te kunnen garan-

deren, volstaat het niet van vlug specifieke 

output toe te laten in de visualisatielaag. 

Zonder makkelijk te ontsluiten gegevens 

blijft dit pijnlijk. Vandaar dat een aantal le-

veranciers deze roep om flexibiliteit ook op 

het niveau van het data warehouse te gaan 

voorzien. Datalabs zijn stukken van het 

data warehouse waar maximale flexibiliteit 

wordt gegarandeerd door het ter beschik-

king stellen van  gegevens die afgeschermd 

zijn en waar de gebruiker niets verkeerds 

kan mee doen. Dit zorgt voor een bijzonder 

vlugge ontsluiting en flexibel

werken van de business. Daar het idee van 

agile infrastructuur ook op het niveau van 

de data mogelijk is, kunnen de bestaande 

systemen gespaard worden van inbreuken 

en kunnen de knutselaars niets verkeerds 

doen. Virtuele integratie laat daarenboven 

het visualiseren van gegevens veel eerder 

in de ontwikkelingscyclus toe, waardoor 

behoeften veel scherper worden zonder de 

nodige implementatie van ETL-flows en 

data warehouse-infrastructuur. Een derge-

lijke architectuur ondersteunt ook daaren-

boven ook near-real-time BI gemakkelijker 

dan de standaard ETL-benadering.

agile deployment: operationeel in 

enkele seconden

Natuurlijk is het makkelijk om bedrijfs-

leiders met knappe demo's uit hun tent te 

lokken. Meer en meer dienen beloftes van 

snelheid ook veel vlugger opgeleverd te 

worden. Om daar een antwoord op te bie-

den kunnen agile BI-functionaliteiten ook 

op zeer korte termijn via de cloud daadwer-

kelijk opgestart en onderhouden worden. 

Op die manier wordt de honger niet alleen 

zeer agile aangewakkerd, de tafel wordt 

daarenboven ook vrijwel ogenblikkelijk 

gedekt. Meerdere partijen laten reeds agile 

BI in de cloud toe, vooral voor kleinere be-

drijven die recent starten met BI is dit een 

bijzondere evolutie: men dient geen gigan-
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tische investeringen meer te doen en men 

betaalt hetgeen men verbruikt.

agile analytics: correlaties voor 

automatisaties 

Omdat een spontane en liefst vroegtijdige 

en continue herkenning van de uitdagingen 

cruciaal wordt bij agile BI, is het evident dat 

agile analytics hier van bij den beginne zal 

worden toegepast. Hier zien we een duide-

lijke trend die correlaties bepaalt, alvorens 

aan de automatisaties te beginnen. Wat baat 

het namelijk van grote hoeveelheden KPI's 

op te volgen als we na een paar jaar moeten 

vaststellen dat veel van deze metrieken ge-

woon synoniemen van mekaar zijn of van 

elkaar statistisch niet te onderscheiden zijn. 

Door deze analyse op voorhand te doen, be-

komen we reeds inzichten in de cijfers, wor-

den mogelijke verbanden bloot gelegd en 

kunnen we zodoende alleen implementeren 

wat toegevoegde waarde creëert. De overtol-

lige informatie, waarvan we op voorhand 

bepaald hebben dat ze geen predictief ver-

mogen heeft, wordt op die manier geweerd. 

Dit kan het aantal KPI's makkelijk doen hal-

veren, evenals het nodige werk om de KPI's 

te automatiseren. 

Door op voorhand tijd te investeren in de 

verkenning van de data en de mogelijke 

oorzaak-en gevolgrelaties, bespaart de ge-

bruiker later ook veel tijd. Iemand moet 

immers het denkwerk doen en relevante 

combinaties zoeken die uiteindelijk in de 

BI-omgeving zullen uitgerold worden. 

Door deze verkenning direct op te starten, 

komt men in een spontane opwaartse spi-

raal terecht waar de honger naar meer stijgt 

parallel aan de oplevering en de resulteren-

de toegevoegde waarde.

agile organisatie: snellere service

Om de immer toenemende snelheid van 

beslissen ook binnen de organisatie aan 

te kunnen, dienen ook een aantal impera-

tieven nagestreefd te worden. Zo moet de 

organisatie een dynamische en gelaagde 

behoeftendetectie kunnen invoeren. Hier 

denken we vooral aan een gefedereerde be-

nadering die, afhankelijk van de maturiteit 

van de gebruiker of zijn/haar afdeling, er 

anders zal uitzien. Zo moet vlugger gede-

tecteerd worden welke de noden dan wel 

echt zijn. Iemand die een rapport vraagt 

met 70 variabelen, wil meestal alleen zijn 

data uit het data warehouse halen om er 

vervolgens al dan niet met Excel verder mee 

aan de slag te gaan. Dieper graven in de no-

den kan aantonen dat er eerder nood is aan 

statistische analyses en dat de vraag naar 

de data slecht een symptoom is. Realisti-

schere verwachtingen zullen ook leiden 

tot realistischere en agilere oplossingen 

of suggesties voor oplossingen. Een betere 

prioriteitenstelling moet dan toelaten om 

een strategische alignering te garanderen 

en focussen op hetgeen echt telt. Een be-

tere doorverwijsfunctie maakt deel uit van 

een betere behoeftedetectie. Een betere 

kennis van de diverse BI- en analytische 

oplossingen dient toe te laten dat behoef-

ten anders geformuleerd kunnen worden 

en dat gebruikers doorverwezen kunnen 

worden naar meer relevante oplossingen. 

Niet alle antwoorden dienen via rapporten 

te worden aangeboden. 

Samen met Agile BI komen ook sand-

boxing en een verbeterde self-service sterk 

naar voren. Hoe meer we er in slagen om de 

gebruiker zelfredzaam te maken, hoe meer 

tijd er overblijft om dieper te graven in de 

noden en een betere en snellere dienstver-

lening te garanderen. Een doorverwijzing 

van gebruikers naar self-service kadert bin-

nen een algemene maturiteitsverhoging 

van de gebruikers, een doorverwijzing naar 

de analytische sandbox-omgeving moet 

de gebruiker toelaten om zijn behoeften 

beter en zelf te ontdekken. Dit alles moet 

resulteren in een veel grotere zelfredzaam-

heid en helderheid van de optimale oplos-

singen. Finaal komt dit alles de snelheid en 

agiliteit van het decision-making process 

ten goede. Maar zijn onze organisaties en 

medewerkers daar wel klaar voor?

hoe moet dit nu naar de 

toekomst toe?

We zien een aantal aspecten die gepaard 

gaan met Agile Business Intelligence, 

gaande van de organisatie, projectwerking, 

tooling en analytics. Het zal wel niet zo'n 

vaart lopen op sommige vlakken terwijl het 

bijzonder snel zal gaan op andere. Eén ding 

staat als een paal boven water: de sturende 

positie van de business zal alleen maar 

toenemen. De tijd dat behoeften over de 

schutting werden gegooid is voorbij, de ge-

bruiker wil daadwerkelijk zelf gaan sturen. 

Technologische agiliteit zal stilaan ook in 

de meeste organisaties ingang vinden, een 

vlugge ontsluiting en flexibiliteit qua data 

opslag zal geleidelijk aan evolueren samen 

met de bestaande legacy infrastructuur. 

Appliances zullen geleidelijk aan doorbre-

ken maar blijven vooralsnog relatief duur. 

De honger van de business, en het budget 

dat daarmee vrijkomt, zal de invoering van 

nieuwe technologie wellicht een serieuze 

duw in de rug gaan geven. Merk op dat de 

funding hier wel van de business zal moe-

ten komen, hetgeen opnieuw stukje van de 

onafhankelijkheid van IT zal afknabbelen. 

Groeibedrijven ondervinden BI-infrastruc-

tuur niet langer als barrière voor nieuwko-

mers, in de cloud zijn ze immers bijzonder 

vlug operationeel. Bedrijven met hoge ma-

turiteit en met veel legacy systemen zullen 

met mondjesmaat overgaan naar de cloud. 

Hier verwachten we geen spectaculaire 

snelheden. 

Het groeidomein voor Agile BI wordt onge-

twijfeld Agile Analytics. De kostenbespa-

ring door correlaties voor automatisaties 

te laten plaatsvinden zijn gigantisch. Van 

alle opgeslagen data is de indikkingsfac-

tor naar relevante informatie gigantisch. 

Als we er dan nog zouden in slagen van 

de cruciale business vragen tot inzichten 

om te zetten, dan volstaat een fractie van 

de huidige opslagcapaciteit om de juiste 

beslissingen te nemen. Bijkomend voor-

deel van de focus is dat we daarenboven 

op voorhand reeds in kaart brengen wat de 

(toekomstige) waarde is van welke data en 

de kostprijs ervan. 

Het spreekt voor zich dat de grootste uit-

daging bij Agile BI zal zitten in hoe om te 

gaan met deze veranderingen. Tal van or-

ganisaties zijn hier nog geenszins rijp voor. 

Meer en meer wordt wel gekeken naar de 

manier waarop organisaties tot meer zelf-

redzaamheid en zelfs empowerment van 

het beslissingsproces kunnen komen. 

Agile BI zal daar zeker een fundamentele 

rol gaan in spelen. We geloven dan ook 

dat de komende jaren spannend zullen 

zijn en toch wel ingrijpend in de manier 

waarop data  nog meer dan vroeger als 

cruciaal bedrijfsmiddel zal gaan dienen. 

Op die manier moeten we kunnen komen 

tot Agile Decision-making. Meer inzichten 

in de drijfveren die daarbij een rol zullen 

gaan spelen, proberen we alvast beter te 

begrijpen en te beheersen door de verdere 

evolutie van onze maturiteitsmodellen die 

toelaten om beter te begrijpen waar orga-

nisaties zich nu bevinden en welke stappen 

ze kunnen/moeten zetten om gewapend te 

zijn voor de toekomst. π

We zien een graduele 

shift van taken binnen 

de implementatie van 

Business Intelligence 

van ontwikkelaar naar 

de knutselaar.
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