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Voor u ligt alweer de tweede uitgave in de AG-reeks, een serie boeken over actuele ICTen business-thema’s die door Academic Service in samenspraak met de redactie van de
AutomatiseringGids wordt samengesteld. De boeken in deze reeks worden geschreven
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bedoeling dat we circa vier boeken per jaar uitgeven, en na Business Logic Management
(dat vorige maand verscheen) is er nu dan Big Data.
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Referenties

1 Inleiding
We leven in een tijdperk met een ongekende groei in datavolumes. Momenteel wordt het
totaal geproduceerde volume aan data in het afgelopen jaar geschat op zo’n twee
zettabytes. Om een indruk te krijgen van dit enorme volume: de megabytes en de
gigabytes kennen we inmiddels goed genoeg. Vervolgens heb je de terabytes, de petabytes,
de exabytes en dan pas de zettabytes. Volgt u het nog? Een twee met 21 nullen: 2 000 000
000 000 000 000 000.
De jaarlijkse groei in datavolumes bedraagt zo’n 60% (bron: onderzoeksbureau IDC). Dat
komt neer op grofweg een vertienvoudiging elke vijf jaar. En het eind is nog lang niet in
zicht. Er is geen enkel signaal dat suggereert dat die groei de komende tijd minder zal
worden, of zelfs zal afvlakken. Goed nieuws voor de verkopers van datastorage.
Uiteenlopende managementboeken zoals Competing on Analytics (Davenport & Harris,
2007), Super Crunchers (Ayres, 2007) en bijvoorbeeld Data Driven (Redman, 2008)
hebben de toon gezet bij een breed lezerspubliek. In een vorig jaar gepubliceerd rapport,
bestempelt de McKinsey Global Institute ‘Big Data’ als ‘the next frontier for innovation,
competition and productivity’. De strategische waarde van data is bij senior management
onder de aandacht gekomen.
Concurrentie speelt zich niet meer af op nationaal of regionaal, maar steeds vaker op
globaal niveau. Hierdoor neemt concurrentiedruk en efficiëntie van markten toe. Dit
zorgt er dan weer voor dat schaalgrootte en ‘slim’ uitnutten van grote hoeveelheden
gegevens een cruciale rol speelt in het verwerven en behouden van duurzaam
concurrentievoordeel. In The World is Flat (Friedman, 2005) doet de auteur uit de
doeken hoe deze trend zich in de komende jaren alleen nog maar verder zal uitbreiden.
’Big Data’ is een hype die ook tot de bestuurskamer is doorgedrongen. Succesverhalen van
organisaties die ‘business analytics’ een centrale rol in hun bedrijfsstrategie toekennen.
Neem Google bijvoorbeeld. Waar hebben zij hun succes aan te danken? Een superieur
zoekalgoritme? Google AdWords? Of zou het komen omdat zij de slimste
computerexperts aan zich weten te binden, waarmee ze beter en sneller dan hun rivalen
(Yahoo, Bing) hun enorme clusters van computers aan het werk zetten?
Dichter bij huis hebben we in Nederland een partij als Cool Blue gezien. Een internetshop
die heel klantgericht websites inricht, hoofdzakelijk voor de verkoop van elektrische
apparatuur. In sneltreinvaart heeft Cool Blue de markt veroverd door slim in te spelen op
klantbehoeften, waarbij ze zich in hoge mate laten leiden door data. Eerst
marktonderzoek om te bepalen in welke markt(en) ze willen concurreren, en vervolgens
elke muisklik van bezoekers registreren om te leren wat mensen willen, waar ze voor
willen betalen, en minstens zo belangrijk: hoeveel. Bol.com is ook al zo’n voorbeeld van
een internet-retailer die heel snel inspeelt op veranderende klantbehoeften.
De wens vanuit de business om over steeds meer, en steeds rijkere (lees: ook

ongestructureerde) data te beschikken, staat op gespannen voet met de traditionele
machinerie waarmee we business intelligence tot dusver hebben uitgerust. Er is behoefte
aan meer flexibele, beter schaalbare architectuur. Traditionele relationele
databasemanagementsystemen (RDBMS-en) blijken in dat opzicht een aantal
beperkingen te hebben die met name bij (zeer) grote datavolumes en ongestructureerde
gegevens voor problemen zorgen.
Het lijkt nauwelijks toeval dat ontwikkelingen binnen Google aan de basis staan van een
belangrijk deel van de huidige Big Data-innovaties. Nieuwe Big Data-technieken zoals
MapReduce en GFS (Google File System) zijn bij hen ontwikkeld (Open Source!) om
meer resultaten te halen uit de bergen van data waar zij over beschikken. Het is op zijn
minst opmerkelijk dat vrijwel alle ‘Big Data’-oplossingen onder een Open Source-model
tot stand zijn gekomen. Als software zelf niet je kerncompetentie is, kiezen steeds meer
organisaties ervoor om gebruik te maken van het Open Source-model van ontwikkeling.
De business intelligence-markt (BI-markt) werd de afgelopen decennia gedomineerd door
leveranciers van relationele databasemanagementsystemen. Die hebben hun werk steeds
prima gedaan, en dat doen ze nog steeds. Maar zij hebben ook een belangrijk nadeel: de
mogelijkheid om het relationele model op te schalen over (zeer) grote clusters van
servers, is uiterst beperkt. Wat je wilt is een architectuur die (bijna) lineair kan
meegroeien met toenemende volumes van data. Het relationele model is hier niet
geschikt voor, de kosten voor opschalen nemen op een gegeven moment exponentieel toe,
waardoor er een praktisch plafond is aan volumes die je met dergelijke systemen
bedrijfseconomisch verantwoord kunt beheren.
Dat fenomeen had tot gevolg dat businesscases voor toepassingen met zeer grote
hoeveelheden aan (met name ongestructureerde) data lastig te maken zijn. De hardware
blijkt dan al snel eenvoudigweg te duur. En net zoals het water achter een dam op zoek
gaat naar nieuwe stromen, ontstonden langzaam maar zeker alternatieve oplossingen
voor bestaande schaalbaarheidsproblemen.
Door de informatie-explosie op het internet, en vergaande ‘digitalisering’ van onze
maatschappij, produceren we onvoorstelbare hoeveelheden data. Maar data is nog geen
informatie. Het ‘opwerken’ van data tot actiegerichte inzichten in de 21e eeuw is het
equivalent van de industriële revolutie in 19e eeuw. Tussen 1850 en 1900 draaide alles
om toegang tot grondstoffen en materialen, en de (logistieke) capaciteit om deze snel aanen af te voeren. In de 21e eeuw wordt de concurrentieslag gestreden door steeds meer en
betere data te benutten, en dus moet opslag en verwerking zo economisch mogelijk
gebeuren.
‘Traditionele’ RDBMS-en (gebaseerd op SQL) leggen het steeds vaker af tegen nieuwe(re)
technologie zoals Apache Hadoop en NoSQL-databases. Met name als de volumes erg
groot zijn, en als er een mix verwerkt moet worden van gestructureerde en
ongestructureerde gegevens. SQL (Structured Query Language) was in BI met afstand de
belangrijkste programmeertaal van de afgelopen decennia. Geen wonder, want we
werkten vrijwel alleen met gestructureerde data. NoSQL-oplossingen kennen ook nog wel

hun beperkingen, maar daarover later meer.
Een kenmerk van de recente groei in data is dat deze van voornamelijk gestructureerd is
uitgebreid naar goeddeels ongestructureerde of semigestructureerde informatie.
Voorheen waren data vooral CRM- en transactiegeoriënteerd: de dialoog tussen klant en
bedrijf genereerde het leeuwendeel van de data. In het nieuwe, Big Data-tijdperk, zijn het
niet langer alleen mensen, maar vooral machines onderling die verantwoordelijk zijn voor
de explosieve groei in data.
Denk aan in- en uitchecken met je ov-chipkaart. Afleiden van reislengte, bijwerken van
saldo, berekenen van tijd sinds overstap, nieuwe routeprijs berekenen, etc. Al deze
bewerkingen vinden achter de schermen plaats tijdens een ogenschijnlijk ‘eenvoudige’ ovreis. Of denk aan de verbinding tussen zendmast en mobiele telefoon. Meerdere keren per
seconde peilt de telefoon de aanwezigheid van signalen, om voortdurend aan te sluiten op
de sterkste zender. Of de massale invoering van RFID-chips. Etc. Al deze processen
onttrekken zich grotendeels aan onze waarneming, maar zij genereren achter de
schermen wel enorme hoeveelheden data.

1.1 De digitale samenleving
Computers zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Steeds meer processen
worden ondersteund door computers en/of digitale technologie. En al die elektronica laat
een spoor van data na. Van een hotelkamer die zich met een keycard laat bedienen, tot en
met de handscanner in uw plaatselijke supermarkt. De lussen in de weg die verkeer
registreren, uw chipkaart die reisbewegingen vastlegt, we leven zo langzamerhand in een
elektronische jungle.
En dan is er het internet, waar elke muisklik wordt vastgelegd. Cloud-oplossingen en
Netbooks illustreren dat beschikbaarheid van internetverbinding steeds algemener is
geworden. Telecomleveranciers denken op dit moment al na over 4G-oplossingen die de
traditionele kabel- en koperverbindingen kunnen gaan vervangen. We stevenen op korte
termijn af op een toekomst met alomtegenwoordig draadloos internet, een toekomst die
nog meer innovaties mogelijk zal maken, en nog meer data zal produceren.
Merk op dat een belangrijk deel van deze groei in datavolumes niet meer door mensen,
maar door machines (computers) wordt gegenereerd. Daar vindt de meest spectaculaire
groei in volume plaats, samen met audio-, en vooral videotechnologie. Op steeds meer
plaatsen worden (bewakings) camera’s geplaatst. Registreren van video is een ding, maar
soms wil je die beelden later nog analyseren.
De laatste tijd zijn een paar nare gevallen van openbaar geweld en mishandeling (in de
nachtelijke uren...) op internet te zien geweest. Op 4 januari 2013 werd iemand in het
centrum van Eindhoven, ogenschijnlijk zonder enige aanleiding, vreselijk in elkaar
geschopt en geslagen. Camerabeelden circuleerden al snel op internet, hevige
verontwaardiging in de (sociale) media, en al snel leidde dit tot honderden tips en de
identificatie en aanhouding van de geweldplegers (sommige verdachten woonden in
België, en konden niet onmiddellijk worden gearresteerd).

Op een vergelijkbare manier gebruikt de politie camerabeelden bij geweldpleging en
overvallen, en vaak met succes. Alle camera’s die her en der zijn bevestigd, en 24 x 7
opnames maken, leiden tot een enorm volume aan opgeslagen gegevens. Analyse van al
die beelden is (nog steeds) een deels handmatige activiteit, maar ook hier zijn al
algoritmes ontwikkeld die personen en gezichten in beelden kunnen onderscheiden.
Als je bedenkt dat het project Google Glass zijn pilotfase in gaat, en je bedenkt hoeveel
data al die Google-brillen zullen verzamelen, dan begrijp je waarom datavolumes
exponentieel blijven groeien. Dit is mede mogelijk geworden door de scherpe daling in
prijzen voor gegevensopslag (zie figuur 1.1).

Bron: Matt Komorowski, 2009
Figuur 1.1 Ontwikkeling in opslagkosten per gigabyte

Door deze spectaculaire prijsdalingen, is het steeds gemakkelijker om te besluiten
gegevens te bewaren ‘voor het geval dat...’ En doordat steeds meer data, en steeds meer
historie beschikbaar komt, worden er nieuwe secundaire toepassingen voor al die
gegevens ontdekt. Een vicieuze cirkel. Hoe meer gegevens we opslaan, hoe meer
toepassingen we gaan ontdekken voor die data.
Behalve de prijs van opslag, is ook de rekenkracht van computers in de afgelopen
decennia spectaculair toegenomen. Toen wetenschappers in de jaren zestig de Craysupercomputer ontwikkelden, deed men een profetische prognose: op termijn zou men
met dertien van deze machines de gehele Verenigde Staten van alle ooit benodigde
rekenkracht kunnen voorzien. Tja, vandaag de dag heeft een gemiddelde spelcomputer
aanzienlijk meer rekenkracht dan die Cray destijds...
Er zijn heel veel manieren om rekenkracht van computers te meten, maar bij wijze van
proxy kijken we even naar de prijs van transistors, de elementaire bouwstenen van
(digitale) computers. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn alle computers digitaal, dus
daarmee hebben we ‘een’ meetlat waarmee we doorheen de tijd een vergelijking kunnen
maken.
In dit verband wordt vaak melding gemaakt van de Wet van Moore (Moore’s Law). Deze

is vernoemd naar een van de (mede)oprichters van Intel, Gordon E. Moore, en werd in
1965 (!) beschreven. Destijds werd al duidelijk dat het aantal transistors dat in ic’s
(integrated circuits, tegenwoordig noemen we dat chips) werd ingebouwd, grofweg elke
achttien maanden verdubbelde.
In de praktijk (in de natuur) zijn er weinig processen die lange(re) tijd exponentieel
(blijven) groeien. Want processen die exponentieel groeien, worden meestal door een of
andere tegenkracht weer afgeremd. En de werking van die tegenkracht doet de groei op
termijn weer afvlakken. Als er lelies in een vijver woekeren, elke dag verdubbelen, en ze
bedekken de hele vijver na dertig dagen, hoe lang duurt het dan voordat ze de vijver voor
de helft bedekken? Inderdaad, 29 dagen. Veel mensen zouden intuïtief een lager getal
noemen (probeer het maar!), omdat het menselijk brein dit soort exponentiële groei maar
moeilijk kan bevatten.
In de natuur zou die groei bijvoorbeeld kunnen afvlakken doordat er een schaarste aan
voedsel of zonlicht optreedt. Vergelijkbare tegenkrachten remmen ook meestal
technologische groei (op den duur) weer af. Nochtans blijkt de Wet van Moore al bijna
een halve eeuw op te gaan. En deze spectaculaire groei heeft voor computers, de snelheid
van sensors, resolutie van digitale camera’s, en nog veel meer aspecten van onze
hedendaagse technologie een belangrijke innovatieve rol gespeeld.
Als direct gevolg van de Wet van Moore en de duizelingwekkende snelheid waarmee
digitale technologie innoveert en verbetert, worden we links en rechts ingehaald door de
realiteit. De eerste mobiele telefoons die met camera’s werden uitgerust, leken een
modegril. Onderzoek destijds toonde ondubbelzinnig aan dat consumenten geen behoefte
hadden aan mobiele telefoons die met een camera werden uitgerust. Op basis van de
resultaten concludeerden marktonderzoekers dat we nooit (voldoende) voor dergelijke
features zouden willen betalen, ‘omdat niemand behoefte heeft aan een camera met een
dergelijk lage resolutie’. Vandaag de dag hebben (vrijwel) alle telefoons een camera. En de
meeste met meer dan vijf megapixels...
Zowel de groei in aantallen transistors, als de daling in prijs voor gegevensopslag,
verlopen langs een logaritmische schaal. Deze exponentiële groei heeft voor een enorme
stuwing in technologische innovatie gezorgd. Zodra die grenzeloze mogelijkheden
duidelijk worden, zijn er ondernemers die kansen ruiken om hier op in te spelen.
Smartphones, AppStores, gepersonaliseerde on-line aanbevelingen, het gemak dient de
mens.

Bron: Wikipedia
Figuur 1.2 Groei van het aantal transistors per ic volgens de Wet van Moore

Vandaag de dag heeft ongeveer een derde van de wereldbevolking toegang tot internet. De
groeiende penetratie van breedbandinternet heeft het mogelijk gemaakt om steeds vaker
interactieve applicaties aan te bieden, audio en video te ‘streamen’, waardoor weer een
nieuwe vicieuze cirkel in werking treedt om gebruik te maken van de nieuwe
mogelijkheden die dit biedt.
In 2012 wist Jason Spero (hoofd van Google Mobile Sales) te melden dat er op dat
moment zo’n 1 miljard mensen het internet gebruikten via een mobiel apparaat
(smartphone, tabletcomputer, etc.), en ook de software die men hiervoor gebruikt, laat
een gedetailleerd digitaal spoor na. Als ik gewoontegetrouw een reisplanner gebruik om
trein- en bustijden op te zoeken, zal de reeks aan zoekopdrachten een opmerkelijk
nauwkeurig beeld verschaffen van mijn ‘whereabouts’.
In een wereld waar computers onze kwaliteit van leven helpen verbeteren, zullen we
alsmaar meer data produceren. Deze data zijn nodig om primaire processen te
ondersteunen, maar bieden vooral ten behoeve van secundaire analyse bijna grenzeloze
mogelijkheden.

1.2 Data en (predictive) analytics
Data worden opgeslagen omdat ze voor iemand, ergens, waarde vertegenwoordigen. Een
elektronische sleutel bleek ‘handiger’ in hotels, dan de ouderwetse sleutel met baard.
Alhoewel de elektronische kaartsleutel op de eerste plaats dienst doet zoals elke andere

sleutel, laat hij ook een elektronisch spoor na. Behalve het primaire doel om de deur te
openen, kun je door de gegevens over gebruik op te slaan, wellicht ook het een en ander te
weten komen over het gebruik van de kamer. En over voorkeuren van de betreffende gast.
Merk op dat er steeds een primair proces is waarvoor data worden verzameld (kamerdeur
openen/sluiten), en (mogelijk) een secundair proces dat ook gebruikmaakt van dezelfde
(of afgeleide) data ten behoeve van analytische doeleinden (bijvoorbeeld waak/slaaptijden van de hotelgast bepalen). Het is met name die laatste categorie, secundaire
toepassingen van reeds beschikbare data, die zo enorm aan het groeien is, en een
sleutelrol speelt in Big Data.
Systemen worden gebouwd met een bepaald gebruiksdoel voor ogen. Maar als het
systeem er eenmaal is, zullen creatieve geesten nieuwe mogelijkheden bedenken om de
reeds beschikbare data voor alternatieve doeleinden nuttig te maken. Door systemen te
koppelen, neemt dat aantal mogelijkheden exponentieel toe. En naar mate er meer
toepassingen worden bedacht, zal dit commerciële geesten weer inspireren.
Het onderzoeksbureau IDC heeft becijferd dat er voor het eerst in de geschiedenis meer
data over ons worden verzameld, dan we zelf genereren gedurende ons leven. En de
verwachting is dat die trend alleen maar verder zal doorzetten. Naarmate bedrijven (en
overheden) meer toepassingen van die gegevens benutten, neemt die vraag naar afgeleide
gegevens alsmaar verder toe.
Onze Rijksoverheid, bijvoorbeeld, maakt bij de planning van onze infrastructuur gebruik
van een combinatie van Big Data zoals die voortkomt uit het netwerk van lussen in de
weg, en informatie over bijvoorbeeld geplande werken aan de weg. Op die manier
probeert men de filedruk binnen de perken te houden, zelfs als er werk aan de weg
plaatsvindt waarvoor rijbanen moeten worden gesloten.
Amsterdam beschikt behalve over een rondweg ook over een digitale ring: op camera’s
worden de nummerborden van alle auto’s vastgelegd die vanaf de ring de stad
binnenrijden. Dit Automatic Number Plate Registration System (ANPR) wordt gebruikt
om toe te zien dat er geen (vervuilende) vrachtwagens de binnenstad in rijden. Maar
behalve vrachtwagens, zou je natuurlijk alle geregistreerde voertuigen kunnen volgen.
Het is een kwestie van tijd voor daar toepassingen voor worden bedacht.
Behalve het gebruik van navigatieapparatuur (zoals TomTom), wordt er nu ook al
nagedacht om gegevens van mobiele telefoons te benutten bij het registreren van files. De
dichtheid van mobiele telefoons is erg hoog in Nederland, en elk apparaat heeft een
unieke (IMEI-)code, waarmee zendmasten – bij voldoende dichtheid – tot op een of
enkele meters de exacte locatie van het toestel kunnen bepalen.
Bij forensisch onderzoek worden nu al telefoonmastgegevens gebruikt om plaatsbepaling
te doen. Sinds 1 september 2009 is er een nieuwe Wet bewaarplicht
telecommunicatiegegevens in werking getreden, die aanbieders van telefonie en internet
verplicht om zes tot twaalf maanden gegevens over gebruik van hun klanten op te slaan.
Justitie doet in voorkomende gevallen een beroep op deze gegevens ten behoeve van

wetshandhaving en bestrijding van terrorisme.
In al deze gevallen worden gegevens voor een primair proces verzameld (telefoonmasten
zenden primair om een gesprek tot stand te brengen), en pas daarna worden secundaire
toepassingen afgeleid van die data. Kennis of inzicht komt tot stand in functie van het
‘digitale spoor’ dat achterblijft doordat zo veel van ons handelen vandaag de dag door
computers wordt geregistreerd.
In de gevallen die we tot dusver hebben beschreven, ging het steeds over het beschrijven
van gebeurtenissen in het verleden. Maar behalve rapporteren over wat er is gebeurd, is er
ook vaak behoefte aan prognoses over wat er zal gaan gebeuren. Als je een organisatie
louter en alleen bestuurt op basis van historische informatie, is het als het ware alsof je in
het verleden leeft.
Nu is het verleden een hele goede en doorgaans betrouwbare raadgever. Als ik wil weten
wat voor weer het morgen zal zijn, is een blik uit het raam een hele aardige raadgever.
Waarschijnlijk lijkt het weer morgen veel op het weer van vandaag, maar niet altijd.
Organisaties die hun bedrijfsvoering vooral laten afhangen van het verleden, nemen
echter een risico. Zij leggen hun toekomst in de waagschaal door de aanname dat de
toekomst zal lijken op het verleden. Het is een beetje alsof je rijdt in een auto met een
geblindeerde voorruit, waarbij je stuurt door in de achteruitkijkspiegel te kijken. Vaak
(lang) gaat het goed, tot er een scherpe bocht in de weg opdoemt...
Analistenfirma Gartner is stellig overtuigd van de toekomst van zogenaamde ‘predictive
analytics’. Zij voorspellen dat in 2020 driekwart van alle BI-gebruikers de beschikking zal
hebben over predictieve functionaliteit. Vandaag de dag is dat minder dan een derde.
Gartner verwacht dat dit zal groeien naar de helft in de komende twee jaar.
Dit soort predictieve analyse is niet nieuw, verre van dat. Technieken zoals Forecasting,
Predictive Modeling, en Optimisation kennen we al jaren. Door de (veel) grotere
beschikbaarheid van data zijn er echter veel meer toepassingen van dit soort algoritmes in
beeld gekomen. We passen bestaande, bekende technologie toe op nieuw beschikbare
data. Weinig nieuws.
Wat wel (tamelijk) nieuw is, zijn toepassingen die dergelijke voorspellingen inbouwen in
applicaties die primaire processen ondersteunen. Men spreekt in dit verband van
‘embedded analytics’, algoritmes en rekenmodellen die worden ingebouwd in
operationele applicaties (primaire systemen). Voorspellingen zijn dan niet langer het
(exclusieve) domein van data-analisten, maar worden daarmee veel breder inzetbaar.
Een andere term die in dit verband wordt gebezigd is ‘decisioning’: zonder (of met
minimale) tussenkost van gespecialiseerde data-analisten geven we predictieve
technologie in handen van proceseigenaren. Die eigenaren van het businessproces
(zonder al te veel kennis van statistiek of datamanagement) gebruiken deze
voorspellingen vervolgens om heel kort-cyclisch betere beslissingen te nemen.
Neem als voorbeeld de bezetting van personeel in een callcenter (contactcenter). Elke dag

zijn er drukke en minder drukke momenten. De callcentermanager wil voorkomen dat de
wachttijden oplopen en er mensen ophangen terwijl ze nog in de wacht staan. Dat is niet
klantvriendelijk. Maar diezelfde manager wordt ook geacht ‘oordeelkundig’ (en dat
betekent meestal zuinig) om te gaan met de inzet van personeel. Je wilt elke dag, de hele
dag, goed bereikbaar zijn. En je wilt zo min mogelijk personeel aanwezig hebben, zeker
geen personeel dat ‘idle’ is.
Dat is best een lastig optimalisatieprobleem, maar alle gegevens die nodig zijn om hier
een keuze in te maken, zijn in principe bekend, of in ieder geval kenbaar. Je weet op elk
moment van de dag wat de wachttijd is, en je weet hoeveel medewerkers, en met welke
skills (vaak kunnen niet alle medewerkers op alle ‘werkstromen’ worden ingezet)
aanwezig zijn. Op basis van de beoogde serviceniveaus kies je dan een ‘optimale’ bezetting
van je callcenter.
Het optimalisatiemodel dat die berekening uitvoert, hoeft door de callcentermanager niet
‘gekend’ te worden. Hij moet opgeven wat de doelstelling is in termen van wachttijden,
serviceniveaus, etc. De callcentermanager kan ook inschatten in welke mate de bezetting
kan worden op- en neergeschaald. Het is gebruikelijk bij dat soort afdelingen dat veel
medewerkers een zogenaamd min/max-contract hebben. Zij werken in principe part-time
(met garantie voor een minimum aantal werkuren toegezegd), maar kunnen als de
situatie daarom vraagt, worden ‘uitgenodigd’ meer uren te werken.
Op deze manier kan een redelijk complex rekenmodel direct worden ingezet bij de
planning van de werkpatronen van medewerkers. Managers kunnen zo redelijk ad hoc
besluiten wie zijn verzoek voor een vrije dag gehonoreerd zal krijgen, en wie gevraagd zal
worden om ‘over te werken’. De schommelingen in volumes van telefoongesprekken
worden zo door middel van algoritmes afgestemd op beschikbare menskracht, zonder dat
de manager feitelijk statistische berekeningen uitvoert. Het patroon in belvolumes, leidt
tot (kort-cyclische) schommelingen in bezetting.
De teneur om steeds vaker bedrijfsstrategie te sturen op basis van voorspellingen
beschouwt Gartner als een ‘game changer’, zij spreken in dit verband van ‘Pattern based
strategies’. Bedrijven die beter dan hun concurrenten, in (near) real-time, in staat zijn om
dit soort patronen te signaleren en te benutten, zullen efficiënter en klantvriendelijker
kunnen zijn.

1.3 Big Data en NoSQL
De term Big Data is historisch gezien ongeveer tegelijk in zwang gekomen met de
opkomst van NoSQL-databaseoplossingen. Vandaar dat het niet gek is dat deze twee
begrippen zo sterk met elkaar worden geassocieerd. Gezien het recente belang dat gehecht
wordt aan zogenaamde NoSQL-toepassingen in het kader van Big Data, is het goed om stil
te staan bij de rol van deze oplossingen.
Big Data en NoSQL-databases (een afkorting van Not only SQL-databases) lijken welhaast
onlosmakelijk
met
elkaar
verbonden
te
zijn.
Waarom
is
dat?
De
schaalbaarheidsproblemen waar we met RDBMS-en tegenaan lopen, worden in de kern

veroorzaakt doordat deze ‘traditionele’ (relationele) systemen vasthouden aan het ACIDprincipe: Atomicity, Consistency, Isolation en Durability. Elke transactie
(databasebewerking) voldoet in een RDBMS altijd aan alle vier deze principes.
Bedrijven die zeer grote hoeveelheden data proberen te verwerken, merken dat hun
traditionele (relationele, SQL-)oplossingen zich maar matig laten opschalen. Reken- of
opslagcapaciteit verdubbelen gaat waarschijnlijk nog wel, en daarna dan nóg eens
verdubbelen misschien ook. Maar al redelijk ‘snel’ wordt een plafond bereikt en nemen de
kosten voor een grotere en snellere databaseoplossing (veel) sneller toe dan de
rekenkracht. Dat is het schaalbaarheidsprobleem (of –fenomeen) dat NoSQL-oplossingen
proberen te adresseren, door kostenefficiënt alternatieven te bieden.
De ‘transactie’ geldt traditioneel als elementaire eenheid van verwerking. In de NoSQLwereld laten we het ACID-principe los om schaalbaarheidsproblemen het hoofd te bieden.
Je zult dan moeten accepteren dat je soms compromissen moet sluiten ten opzichte van
(de voordelen van) relationele SQL-verwerking. Met name de relatief ‘dure’ insertupdates (een bepaald type SQL-transactieverwerking) zitten je bij verwerking van zeer
grote hoeveelheden data ‘in de weg’.
De elementaire eenheid van verwerking wordt bij NoSQL daarom een deelverzameling
van de transactie, om optimaal van parallel verwerken te kunnen profiteren. Maar daar
kleven ook belangrijke nadelen aan. Wie regelmatig actief is op social media (en giganten
zoals Facebook of Twitter maken veelvuldig gebruik van NoSQL-oplossingen), zal het
zeker opvallen dat er soms aperte inconsistenties zichtbaar zijn, zoals
volgordeverwisselingen, tijdelijke verdwijningen, of dubbele records. Algemeen principe
is dat je met alle NoSQL-oplossingen op ten minste een van de vier ACID-principes moet
inleveren ten behoeve van betere performance. Of dat verlies in consistentie
gerechtvaardigd is, blijft natuurlijk een businesskeuze.
Interactieve games zoals bijvoorbeeld FarmVille op Facebook trekken zo’n 15 miljoen
gebruikers per dag. Veel transacties daar zijn inherent collaboratief, en niet per se
sequentieel. En dat geldt voor meer ‘Web 2.0’-toepassingen. Als je al die transacties
volgens ACID-principes zou proberen te verwerken, heb je ongelofelijk dure hardware
nodig. Aangezien het toch slechts ‘een spelletje’ betreft, waarom zou je dan niet wat
compromissen (bijvoorbeeld inconsistenties) accepteren? Andersom: als verwerking door
traditionele hardware een vereiste zou zijn, wordt het eenvoudigweg te moeilijk om een
rendabele businesscase (meer daar over in hoofdstuk 3) rond te krijgen.
Op zich vinden we consistentie nog steeds belangrijk, maar deze hoeft niet per se op elk
moment in de tijd te worden gewaarborgd. We kiezen dan voor consistentie op den duur.
Daarom zie je ook zo vaak in dat soort toepassingen dat er tussen ‘refreshes’ op je scherm
kleine afwijkingen optreden. Voorbeelden van nieuwe technologie die hiervoor
ontwikkeld is, zijn ‘entangled queries’ of ‘declarative data-driven coordination’. Maar hoe
dan ook, er is geen ‘free lunch’: door de transactie als eenheid van verwerking op te geven,
winnen we (soms dramatisch) aan performance, maar leveren we ook wat in op ten
minste een van de vier ACID-principes.

NoSQL-oplossingen worden ingezet waar de traditionele, relationele systemen ons
onvoldoende schaalbaarheid (en soms kostenefficiëntie) bieden. Van oudsher zijn we
gewend om in principe gebruik te maken van relationele technologie. Maar telkens
wanneer volumes werkelijk de pan uit rijzen, zou je kunnen bekijken of er een NoSQLalternatief (equivalent) voorhanden is, dat als vervanger zou kunnen fungeren. Gezien de
volwassenheid (of eigenlijk het gebrek daaraan) van NoSQL-oplossingen zul je vanuit
beheeroptiek meestal als eerste naar ‘gewone’ SQL-oplossingen kijken.
Als er een duidelijke IT-behoefte is om meer gegevens, sneller te verwerken, is het
normaal dat je naar alternatieven op zoek gaat. De NoSQLwereld biedt vandaag de dag een
heel scala aan alternatieven voor uiteenlopende Big Data-toepassingen. Er zijn speciale
toepassingen voor video en beeldmateriaal. Er zijn speciale toepassingen voor tekst, voor
Grafen (netwerken, zoals bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook), voor ongestructureerde, of
semigestructureerde datastromen die snel veranderen (denk aan internet), etc.
Interessant genoeg zijn dit vrijwel allemaal Open Source-oplossingen: kennelijk is het
softwareontwikkelmodel dat hier achter zit, waarbij grote groepen ontwikkelaars samen
bijdragen aan de ontwikkeling en het debuggen van nieuwe versies, een krachtig
mechaniek. Dit collaboratieve model leidt ertoe dat op een heel organische manier de
functionaliteit die veel mensen belangrijk vinden (of nodig hebben) ook het eerst aan
nieuwe versies wordt toegevoegd. Zelfs softwaregiganten als Microsoft, Oracle, SAP, etc.,
zijn niet of nauwelijks in staat gebleken NoSQL-innovaties voor te blijven.

Figuur 1.3 Bekende NoSQL-oplossingen

In figuur 1.3 zie je een bescheiden selectie van sommige wat beter bekende NoSQLoplossingen. Maar zodra dit boek verschijnt is dit overzicht alweer achterhaald, want als
gevolg van het Open Source-model achter dit ecosysteem van ontwikkelaars, worden
steeds nieuwe platforms gelanceerd, al naar gelang behoefte.

Graph databases zijn een toepassing die specifiek gericht is op netwerken: overal waar
mensen gekoppeld zijn aan elkaar zoals bij LinkedIn of Facebook, kun je die structuur
beschrijven als een stelsel van personen en koppelingen daartussen. Wiskundigen
spreken van knopen (de individuen), en lijnen of zijden, die al of niet een richting hebben.
Leonhard Euler was een van de vroege eminente wiskundigen die met zijn grafen-theorie
baanbrekend werk verrichtte.
Euler beschreef het probleem van de zeven bruggen van Koenigsberg, en maakte daarbij
gebruik van grafen. Het idee dat je zoiets als ‘routeplanning’ op een hele nieuwe,
wiskundige manier kunt benaderen, bleek later veel meer toepassingen te hebben.
Aanbevelingen op LinkedIn of Facebook worden op een vergelijkbare manier ‘berekend’:
door te kijken naar de relaties tussen mensen, en hier wiskundige bewerkingen op los te
laten, kan een algoritme ‘voorspellen’ wie je mogelijk nog meer kent, maar die nog niet in
jouw netwerk zitten.
Voor logistieke problemen zoals routebepaling is het soms niet mogelijk alle mogelijke
‘paden’ door te rekenen. Een grafen-model kan dan helpen om een hoop van de mogelijke
routes (analytisch) ‘tegen elkaar weg te strepen’ om zodoende een veel kleiner aantal
routes daadwerkelijk door te hoeven rekenen. Als telefoongesprekken of
internetverbindingen door een netwerk van switches en hubs geleid moeten worden,
spelen vergelijkbare problemen. Ook hier is onwaarachtig veel rekenkracht vereist, en dus
kunnen algoritmes die het probleem vereenvoudigen, enorm waardevol zijn.
Het aantal mogelijke toepassingen voor NoSQL-platforms is schier eindeloos. Nog elke
dag worden nieuwe toepassingen gevonden en zien nieuwe oplossingen het daglicht. Dit
is een opwindende tijd, die een beetje doet denken aan het begintijdperk van de
introductie van computers: veel nieuwe oplossingen zijn experimenteel, en nog niet
helemaal uitgerijpt. Dit maakt dat (veel) IT-afdelingen huiverig zijn om te gaan werken
met nieuwe technologie die zijn bestaansrecht nog niet echt heeft kunnen bewijzen.
Alleen de toekomst kan uitwijzen wat de ‘winnaars’ van deze technologische evolutie
zullen zijn.

1.4 Big Data en Hadoop
Big Data en Hadoop lijken in Nederland dusdanig sterk met elkaar verweven dat je bijna
de indruk zou krijgen dat je er zonder Hadoop-cluster niet meer bij hoort. Let wel, om
vermoedelijk sociologische redenen is dit vooral een Nederlands fenomeen. Apache
Hadoop is een Open Source-softwareproject, met een breed scala aan producten dat met
name in de BI-wereld zijn nut heeft bewezen.
Hadoop lijkt (vooral binnen Nederland!) zo’n beetje de ‘industry benchmark’-technologie
voor Big Data geworden. Uiteenlopende toepassingen die zeer grote hoeveelheden data
gebruiken, leunen (zwaar) op Hadoop. Naar verluidt heeft Facebook momenteel het
grootste Hadoop-cluster draaien: 21 petabyte opslag, in één HDFS-cluster (HDFS =
Hadoop Distributed File System). Meer dan 2000 machines die ieder zo’n 12 terabyte aan
(gecomprimeerde!) data toevoegen per dag. Duizelingwekkende getallen, ook voor

degenen die wel vaker met hele grote datasets te maken hebben. Voor wat perspectief:
bedenk dat er in Nederland maar weinig datawarehouses te vinden zijn met meer dan 5 à
10 terabyte.
Eigenlijk is Hadoop niet één product, maar eerder een eco-systeem aan producten,
waarvan er een aantal in veel opzichten sterke verwantschap vertonen met ‘traditionele’
BI-tools. Behalve de ‘kern’, het Hadoop Distributed File System, heb je daarnaast
MapReduce, Pig, Hive, HBase, etc., maar ook Mahout, ZooKeeper, en HCatalog. Met name
Hive (data-warehousing), HBase (database) en HCatalog (metadata, samen met Hive),
bieden voor BI-specialisten vertrouwde functionaliteit.
Naast deze ‘mainstream’ Hadoop-producten is er de laatste tijd een heel scala aan nieuwe
opties beschikbaar gekomen. Ambari, Hue, Flume, Oozie en Chukwa bieden
functionaliteit om Hadoop/HDFS makkelijker te beheren. Dat gebeurt door
laagdrempeliger interfaces en scheduling. Met Impala wordt het mogelijk om via SQL
toegang te krijgen tot HDFS en Hive, wat belangrijk is als je gegevens uit het Hadoopcluster naar een ‘traditioneel’ RDBMS wilt overbrengen. Met Mahout (data mining) en R
(Open Source-data-analyse) is er daarnaast functionaliteit voor meer geavanceerde
dataanalyse.
Hadoop laat zich ook integreren met traditionele (relationele SQL) BI-tools, zodat je van
twee walletjes kunt snoepen. De flexibiliteit, snelheid, en kracht van Hadoop, in
combinatie met de betrouwbaarheid en robuustheid van relationele BI-platforms. Soms
zal de extractie van gegevens uit bronsystemen sneller (en dus goedkoper) kunnen met
Hadoop, waarna een subset van de gegevens uit het bronsysteem verder ‘gewoon’
relationeel wordt verwerkt in een traditioneel datawarehouse (zie volgende paragraaf),
bijvoorbeeld met Impala.
Hadoop is geïnspireerd door ontwikkelingen als MapReduce van Google en Google File
System (GFS). Binnen het ecosysteem (Hadoop Common) vallen producten als HBase,
Hive en ZooKeeper, respectievelijk een database-equivalent, een datawarehouse en een
coördinatiedienst voor gedistribueerde applicaties. HBase is de Hadoop-variant die in
meerdere opzichten vergelijkbaar is met BigTable van Google (ook NoSQL). HDFS
(Hadoop File System) is het equivalent van GFS. Met deze producten samen heb je het
geraamte waarmee een NoSQL-equivalent voor een datawarehouse ontwikkeld zou
kunnen worden.
Een belangrijk verschil tussen traditionele (relationele, RDBMS) datawarehousesystemen
en vergelijkbare functionaliteit in een Hadoop-omgeving is dat een groot gedeelte van ‘het
geraamte’ in Hadoop zelf ontwikkeld moet worden. Dit heeft (grote) voordelen qua
flexibiliteit: je kunt zo maximaal de performancemogelijkheden van een NoSQL-oplossing
gebruiken. De keerzijde daarvan is ten eerste dat dit (veel) meer technische kennis vergt.
Het is alsof je een kant-en-klare motor (RDMS) vergelijkt met een meccanodoos. Die
laatste optie biedt meer vrijheid en creativiteit, en kan daardoor ‘beter’ gebruikmaken van
de mogelijkheden van de gebruikte hardware (later meer hierover).
Hadoop-ecosystemen worden aangestuurd met Java, een buitengewoon laagdrempelige

programmeertaal. Dat lijkt op zich een voordeel. Doordat er volop ‘resources’ (= mensen,
programmeurs) beschikbaar zijn, is de bemensing van dit soort projecten eenvoudiger, en
beter. Er is echter ook een keerzijde aan deze redenatie.
Er zijn mensen die beweren dat de reden waarom applicaties op een Apple-computer
betrouwbaarder (minder bugs) en gebruiksvriendelijker zijn, te maken heeft met het feit
dat de daarvoor gebruikte programmeertaal (Objective C) juist veel minder toegankelijk
is. Doordat de leercurve voor het ontwikkelen van Apple-applicaties veel steiler is dan de
leercurve voor vergelijkbare applicaties op een Windows-PC, zal de eerste categorie een
meer ‘elitaire’ groep van ontwikkelaars vergen. Resources met meer ervaring, die meer
tijd en moeite hebben moeten besteden om hun vak te leren.
Dat wil overigens niet zeggen dat mensen die toepassingen voor een Windows-PC
ontwikkelen per definitie minder competent zijn. Het minimaal vereiste ingangsniveau is
l age r, waardoor het mogelijk is dat er door minder ervaren, minder bekwame
programmeurs ‘werkende’ (maar kwalitatief inferieure) toepassingen kunnen worden
opgeleverd. En juist omdat voor een Hadoop-toepassing zo veel programmeerkennis
nodig is, en er meer ‘zelf’ ontwikkeld moet worden, is het risico op zogenaamde legacycode groter.
Onder legacy-code verstaan we programma’s die min of meer doen wat er beoogd wordt,
maar die om uiteenlopende reden ofwel nog niet helemaal ‘af’ zijn, ofwel minder
onderhoudbaar en minder veranderbaar zijn door de lagere kwaliteit van de
programmacode. Iedereen die wel eens een computerprogramma van een ander heeft
moeten wijzigen, weet hoe groot de verschillen zijn tussen door ervaren programmeurs
‘netjes’ geschreven code, en ‘rommelige’ code afkomstig van minder competente
schrijvers. De laatste categorie is een veelvoud duurder om te onderhouden en te
veranderen.
Zodra de mogelijkheden om de bestaande oplossing te veranderen of uit te breiden, steeds
moeilijker of duurder worden, spreken we van legacy-code. Het is alsof de voorgaande
programmeurs een (negatieve) erfenis hebben nagelaten. Vervangen is na verloop van tijd
lastig omdat documentatie vaak ontbreekt. De betrokkenen die de oplossing hebben
gebouwd, werken tegenwoordig wellicht ergens anders en na verloop van tijd ‘durft
niemand meer aan de code te komen’. Totdat er iets moet veranderen...
Dit zijn de grootste risico’s van het werken met een relatief onvolwassen platform als
Hadoop, gebruikmakend van een zeer laagdrempelige programmeertaal zoals Java.
Alhoewel Hadoop vaak gekozen wordt om bedrijfseconomische redenen (hardware voor
Big Data-initiatieven zou anders te duur worden), moet er wel degelijk rekening mee
worden gehouden dat er relatief meer ‘met de hand’ geprogrammeerd moet worden, en
dat vaak ook nog door relatief dure data-scientists. Meer over de nieuwe discipline van
‘data-science’ in paragraaf 1.6.
Hadoop is nog dermate jong dat er nog wel een aantal upgrades voor nodig zullen zijn
vooraleer een grote(re) groep van BI-gebruikers en organisaties hier hun vertrouwen in
zullen stellen. Zoals met veel technische innovaties, zijn er early adopters die de weg

wijzen. En zoals met veel onvolwassen technologie hebben veel van de early adopters een
‘first mover disadvantage.’ Tot deze weerbarstige techniek verbetert, kleven er nog een
aantal belangrijke nadelen aan het werken met Hadoop.
In de traditionele BI-systemen zijn er tal van voorzieningen die beheer van security
mogelijk maken. Wie heeft toegang tot welke gegevens? Welke lees- en schrijfrechten
heeft die gebruiker? Welke encryptie gebruik je, waar, wanneer, voor welke velden? Wie
kan (mag) query’s aftrappen, en hoe lang mogen die lopen? Hoeveel (welk percentage)
van de beschikbare rekenkracht mogen ze gebruiken, etc.
In een tijd waarin steeds meer primaire processen gebruikmaken van informatie die
verkregen is uit het datawarehouse, stijgen de ‘eisen’ die we stellen aan beschikbaarheid
van die informatie. Traditionele BI-systemen hebben een significant hogere ‘up-time’ dan
NoSQL- en Hadoop-oplossingen. Hadoop gebruikt de ‘NameNode’ voor de toewijzing van
bestandslocatie, een beetje vergelijkbaar met NTFS- en FAT-technologie op een
(Microsoft) Windows-computer. Deze NameNode is een zogenaamd ‘single point of
failure’, en zorgt er (soms) voor dat gegevens eventjes niet beschikbaar zijn.
Helaas is hardware die zo nu en dan de geest geeft, een ‘fact of life’ en sterker nog: vooral
in NoSQL-oplossingen wordt bewust gekozen voor goedkope(re) hardware omdat die
parallelle hardware in het geval van defecten weer vervangen kan worden. Nou juist dit
parallel schakelen van voordelige componenten maakt NoSQL-oplossingen zo veel
goedkoper dan zwaargewicht relationele systemen.
Lagere beschikbaarheid is een prijs die je betaalt voor de bedrijfseconomische voordelen
van NoSQL-oplossingen die kunnen draaien op (veel!) goedkopere hardware dan
traditionele RDBMS-en die zijn ‘opgevoerd’ voor topprestaties qua snelheid en volume. Je
kunt die beschikbaarheidsproblemen nog enigszins beheersen door iets robuustere
hardware te kiezen waar specifiek je NameNode op draait. Maar hoe dan ook: deze
techniek is wat minder volwassen, en dit soort van kinderziektes hoort daar een beetje bij.
Niets voor niets, of zoals de Engelsen zeggen: ‘There is no such thing as a free lunch.’
Een aantal van de grotere partijen die Hadoop-technologie aanbieden om ‘Enterprise
class’-oplossingen mee te realiseren zijn Cloudere, Greenplum, Hortonworks, of ParAccel,
om er een paar te noemen. Gezien de snelle ontwikkelingen in dit veld is deze lijst
waarschijnlijk alweer verouderd als dit boek verschijnt. Al deze partijen hebben ook
oplossingen die een of andere koppeling met ‘traditionele’ SQL mogelijk maken.
Praktisch gesproken zijn er enkele voor de hand liggende domeinen waar de volumes van
gegevensverwerking dusdanig hoog zijn dat NoSQL-oplossingen in beeld komen: opslag
van internetgegevens (voor websites die veel bezoekers hebben), RFID-verwerking, en
locatie- en telecomgegevens. Als strikte (nagenoeg 100%) accuratesse te allen tijde
geboden is, kiest men niet zo vaak voor NoSQL. Het is een kwestie van tijd (een of enkele
jaren) voor de meeste van deze zorgpunten zullen worden geadresseerd in nieuwe
NoSQL-oplossingen.
Anno 2013 denken we aan Hadoop-toepassingen (met hun inherente nadelen) bij

toepassingen die in de orde van grootte van 5-10 terabyte moeten werken. Daaronder zijn
er dikwijls nog kostenefficiënte alternatieven. Daarboven, zeg vanaf tientallen terabytes,
zul je (vrijwel) zeker NoSQLoplossingen in overweging moeten nemen. Door de voor- en
nadelen tegen elkaar af te wegen, zal per situatie bekeken moeten worden wat de meest
rationele keuze is.

1.5 De relatie tussen NoSQl en business intelligence
Big Data zijn een autonome ontwikkeling: er zijn businesstoepassingen die om opslag en
beheer van (zeer) grote hoeveelheden data vragen. Traditionele platforms kunnen niet of
nauwelijks voldoen aan de eisen betreffende performance (snelheid) en kostenstructuur
(te duur, en onvoldoende schaalbaar) van deze bedrijfsinnovaties. En dus kiezen
business-stakeholders voor NoSQL-oplossingen. Dikwijls zonder IT of BI daar (in een
vroeg stadium) bij te betrekken.
Tegelijkertijd is en blijft er een legitieme informatiebehoefte leven. Het gezegde luidt niet
voor niets: ‘You can’t manage what you don’t measure’, dus worden BI-afdelingen
ingeschakeld om te helpen bij die informatievoorziening. Er zijn nog maar weinig BIafdelingen, die een eigen NoSQLstrategie hebben, vaak worstelt men een beetje met de
vraag welke plek de traditionele business intelligence- en datawarehouse-oplossingen
moeten innemen in relatie tot deze nieuwe NoSQL-platforms.
Het is een enorme uitdaging om een grote variëteit aan bronnen te integreren. Dat is een
van de redenen waarom datawarehousing zo’n bedenkelijke reputatie heeft opgebouwd
bij projectmanagers en senior management. De ramingen lopen vaak uit, de planning zit
tegen, oplevering is lastig te voorspellen, en de kosten zijn niet te beheersen. Beren op de
weg. Dus als een organisatie die integratie eenmaal op orde heeft, houden ze daar
begrijpelijkerwijs krampachtig aan vast. Niemand zit te wachten op het volgende
projectdebacle.
We hebben er jaren, en soms zelfs decennia over gedaan om onze ‘datasilo’s’ te
integreren, en het terrein dat we met zo veel moeite hebben veroverd, willen we niet meer
prijsgeven. Maar tegelijkertijd lopen we ertegenaan dat het (nog) niet denkbaar is, dat we
al die Big Data meteen in ons bestaande datawarehouse gaan integreren. Daarvoor zijn de
volumes vaak (veel) te groot, en is er te veel onzekerheid over zowel de (technische)
specificaties van de interface, alsook de precieze aard van de gegevens waar we tot in
lengte der dagen over willen beschikken.
We zijn technisch niet in staat om alle Big Data-bronnen integraal in het datawarehouse
op te nemen, en als we dat al zouden kunnen, dan zouden de kosten de pan uit rijzen. Die
aanpak is vanuit bedrijfseconomisch perspectief dus niet te rechtvaardigen. Wat dan wel?
Doordat data in de NoSQL-wereld veel minder ‘stabiel’ en voorspelbaar zijn, is het lastig
om paaltjes in de grond te slaan. Je wilt een planning of begroting maken voor je project
(of businesscase), maar het is alsof je op een bewegend doel aan het schieten bent. IT’ers
voelen zich comfortabel bij een set duidelijk specificaties, om op basis daarvan tot een
inschatting van het werk en een planning te komen.

Helaas ziet de werkelijkheid er zo anders uit. Big Data-oplossingen worden vaak
gekenmerkt door hectische en hyperdynamische ontwikkelingen. Het is een illusie dat je
ooit langere tijd over een stabiel, onveranderlijk systeem zult beschikken. Dus als er al
een beschrijving is van het gebouwde of te bouwen systeem, dan kun je ervan op aan dat
hier veel en vaak wijzigingen op zullen worden doorgevoerd.
Maar als de specificaties niet stabiel zijn, zal de softwareontwikkeling die afhankelijk is
van deze specificaties natuurlijk ook geen ordentelijk verloop kennen. In BI zien we
steeds vaker dat de ontwikkeling van informatieproducten niet na maar tijdens de
ontwikkeling van het bronsysteem plaatsvindt. Men heeft eenvoudigweg geen tijd om te
wachten tot het bronsysteem ‘af’ is. Maar als de BI-eisen niet stabiliseren, kan de
planning natuurlijk ook niet stabiliseren...
Toch is het ook niet zinvol om gegevensvoorziening vanuit je traditionele BI (het
‘klassieke’ datawarehouse) dan maar onafhankelijk van je Big Data-informatiebehoeften
te zien. Behalve dat die twee evident aan elkaar gerelateerd zijn, hebben we jarenlang
gepleit voor een zogenaamde ‘single version of the truth’ – laten we dat idee dan maar
varen? Liever niet.
Er is hier echter wel een belangrijk verschil: doordat we enkele decennia ervaring hebben
met het ontwikkelen van relationele datawarehouses, is er vertrouwen gegroeid in de
accuratesse, het waarheidsgehalte van die data. Datzelfde vertrouwen hebben we (nog)
niet in Big Data-toepassingen. Een van de redenen daarvoor is dat de veranderlijkheid en
ontwikkelsnelheid gepaard gaan met minder stringente kwaliteitseisen en -inspecties.
Daarnaast zijn er veel minder Big Data-experts, waardoor we de oplossing (nog) niet
hebben kunnen ‘verstevigen’ door (veel) verschillende mensen ernaar te laten kijken.
En er is ook een hele andere, misschien nog wel betere reden waarom we
informatiesystemen uit de klassieke BI-school graag willen koppelen aan onze Big Data.
Als er één ding toch al wel duidelijk wordt aan Big Dataanalytics, dan is het dat je met
alléén je Big Data lang niet zo ver komt. Big Data worden extra nuttig als je ze kunt
analyseren samen met, in de context van, de (‘small’) data van je reguliere
datawarehouse.
Neem bijvoorbeeld zoiets als sentimentanalyse. Sentimentanalyse onder klanten wordt
pas echt interessant als je (behalve positieve of negatieve evaluaties) ook iets kunt zeggen
over de verdeling tussen klantsegmenten. Denken onze ‘cost control’-klanten er net zo
over als onze ‘heavy spenders’? De verdeling van energieverbruik met ‘smart meters’
wordt extra waardevol als je daar geografische kenmerken aan kunt koppelen met
informatie over verstedelijking, welstand binnen dat postcodegebied, etc. Analyses over
dataverbruik op mobiele telefoons worden extra relevant als je dat kunt koppelen aan het
specifieke toestel (de nieuwste iPhone5?) waar een bewuste klant mee werkt, etc.
Merk op dat al deze contextvariabelen normaal gesproken worden bepaald en bewaard in
onze traditionele datawarehouses. Deze ‘small data’ vormen de historische context voor
analytische bevindingen uit je Big Data-applicaties. Door deze data samen te brengen,
worden ze beide sterker en waardevoller.

Big Data-applicaties zullen onafhankelijk van business intelligence meer en meer opgang
vinden. Voor zover men vanuit deze applicaties zelf in de benodigde informatie behoefte
kan voorzien, prima. Maar Big Data-toepassingen zullen geen vervanging worden voor de
bestaande, gangbare manier om datawarehouses te ontwikkelen en te beheren.
Het is belangrijk om Big Data-toepassingen, en traditionele business intelligence voor
zover mogelijk samen op te laten trekken. Als Big Data-oplossingen autonoom als bron
van informatievoorziening gaan werken, loop je kans dat informatie ‘uit de pas’ loopt of
inconsistent is wat voor verwarring zal zorgen. Elke keer als het waarheidsgehalte van
uiteenlopende informatiebronnen binnen een organisatie discrepanties blootlegt, leidt dat
tot goeddeels nutteloze en frustrerende discussies. Dat was in de jaren negentig de
(goede) reden waarom we datawarehouses gingen ontwikkelen. We willen bedrijfsbrede,
consistente informatievoorziening.
Om diezelfde reden moeten Big Data-oplossingen niet op een eiland blijven drijven. Big
Data-oplossingen zullen datawarehouses niet vervangen en datawarehouses zullen ook
zelden (of nooit) alle informatie die Big Dataoplossingen genereren willen opslaan. Zij
moeten co-existeren en elkaar op een synergetische wijze versterken. Kruisbestuiving en
een losse, maar wederzijdse koppeling in stand houden.
Datawarehouses van de huidige generatie vormen een extensie van de allereerste ITsystemen, specifiek gericht op rapportage en informatievoorziening. Op een vergelijkbare
manier vormen Big Data-applicaties een verrijking van het IT-landschap. Soms doe je er
vergelijkbare dingen mee als in een datawarehouse en dan kunnen ze elkaar heel goed
aanvullen. Hadoop en NoSQL zijn eerder complementair aan traditionele
datawarehouses, dan dat zij deze zullen of kunnen vervangen.
In 2013 hield The Data Warehousing Institute (TDWI) een onderzoek naar de adoptie van
Hadoop en HDFS, en daaruit bleek dat de penetratie op dit moment nog niet erg hoog is
(10%), maar dat een ruime meerderheid (73%) binnen nu en drie jaar verwacht met
Hadoop en HDFS te zullen werken.

Figuur 1.4 Resultaten van het onderzoek naar de adoptie van Hadoop en HDFS onder 263 respondenten

Let wel, dit is een internationaal onderzoek van TDWI, en de penetratie van Hadoop in
Nederland is vermoedelijk ietsje lager dan gemiddeld. Weliswaar hebben we in Nederland
een Hadoop User Group (www.nlhug.org), maar de feitelijke adoptie van Hadoopinstallaties begint nog maar mondjesmaat van de grond te komen.

1.6 Big Data en data-science
Tegelijkertijd met de opkomst van de term Big Data deed de nieuwe rol van ‘datascientist’ zijn intrede. Naar verluid hebben D.J. Patil (LinkedIn) en Jeff Hammerbacher
(Facebook) de term ‘data-scientist’ in 2009 geïntroduceerd. Zij probeerden een nieuwe
functiebeschrijving te creëren en doelden daarbij op de taak om waarde te destilleren uit
zeer grote hoeveelheden data. Het gaat dan om een combinatie van expertise uit de
wiskunde, de statistiek en de computerwetenschap.
Aangezien Big Data-oplossingen zelden met een panklaar datawarehouse komen, is het
daarnaast ook heel belangrijk dat data-scientists zelf bedreven zijn in datamanagement en
programmeren, opdat zij de gegevens die nodig zijn voor dit werk (grotendeels) zelf uit de
onderliggende systemen kunnen extraheren. Met name deze laatste taak doet een sterk
beroep op datamanagementvaardigheden. Veel statistici zijn gewend om aan het werk te
gaan nadat een dataset is samengesteld. Data-scientists moeten dikwijls hun eigen
datasets samenstellen, en daarom zelf de mouwen opstropen. Dat is redelijk technisch
werk.
Feitelijk bestonden er al langer dergelijke rollen, vanaf de jaren negentig werd vooral de
term ‘data mining’ gebruikt om vergelijkbare activiteiten te beschrijven. Toch zijn er wel
enkele zaken veranderd. Op de eerste plaats valt op dat er een veel inniger samenwerking
(symbiose) is tussen de platforms waar Big Data-applicaties op draaien (al dan niet
gebaseerd op NoSQL), en waar ‘data-scientists’ dus hun werk op moeten doen. Door de
enorme volumes aan gegevens is het vaak eenvoudigweg niet haalbaar om deze gegevens
te kopiëren naar een apart systeem dat speciaal voor analyse wordt onderhouden.
Data-scientists zullen dus heel vaak hun werk rechtstreeks op bronsystemen moeten
uitvoeren. Het ontbreken van een analytische database (en speciale analyseplatforms)
maakt dat je heel vertrouwd moet zijn met de ins en outs van het (Big Data-)bronsysteem,
en de bijbehorende software. Waar je in het verleden gewend was data ‘over te pompen’
naar je data-miningplatform, gebeurt veel van dat zware werk nu heel dicht bij de bron.
Dus zullen data-scientists naast hun kwantitatieve analytische vaardigheden, ook over
(veel) meer technische vaardigheden moeten beschikken om in het bronsysteem uit de
voeten te kunnen. Ze moeten ook begrijpen wat de technische vereisten van dat
bronsysteem zijn en bijvoorbeeld geen zware query’s draaien als het systeem (al) op volle
toeren draait tijdens het piekuur met grote aantallen bezoekers/gebruikers. Dat zou
buitengewoon klantonvriendelijke gevolgen kunnen hebben!
Wat niet veranderd is aan het werk van data-scientists, is dat zij behalve vakinhoudelijk
bekwaam, vooral in staat moeten zijn om hun bevindingen te vertalen in businesstermen.
Marketingmensen lopen niet (of zelden...) warm voor indrukwekkende technische of
analytische hoogstandjes. Zij willen weten hoe interessante feiten over gedrag van
klanten vertaald kunnen worden naar businessdoelstellingen. What’s in it for me? Alleen
als je die slag kunt maken, kun je toegevoegde waarde leveren met data-analyse.
Het werk van data-scientists vereist een scala aan technische vaardigheden zoals het

creëren van ETL-logica. ETL staat voor Extract, Transform en Load. Met ETL-processen
worden bronsystemen bevraagd en gegevens voorbewerkt voor analyse. Complexe SQLquery’s horen daarbij, programmeercode in uiteenlopende talen (naast Java), en het
ontwerp van datamodellen waarin deze gegevens worden opgeslagen. Maar al deze
activiteiten zijn slechts randvoorwaardelijk.
Resultaten uit (data)onderzoek vertalen naar inspirerende en overtuigende businesscases
hangt niet af van statistische of technische vaardigheden. Waar het op aankomt, is dat je
een verhaal kunt vertellen en dat je in staat bent daar collega’s mee te overtuigen. De data
spreken nooit voor zich, iedereen kijkt er op zijn eigen manier naar. Beïnvloeden is een
heel andere vaardigheid dan informeren. Effectieve data-scientists zijn als een schaap met
vijf poten: zij hebben niet alleen kennis van databasetechniek en statistiek, maar ook van
presentatie- en beïnvloedingsvaardigheden. Gelijk hebben is één ding, gelijk krijgen iets
heel anders.
Deze vertaalslag van databasebevindingen naar businesspraktijk vereist wederzijds begrip
en inzicht. Het helpt als business-stakeholders de mogelijkheden en beperkingen van het
werk van data-scientists enigszins begrijpen. Het is maar moeilijk te begrijpen waarom
resultaten bij nader inzien moeten worden herzien, de gegevens laten dikwijls te lang op
zich wachten en voldoen ook daarna soms niet helemaal. Een veel gehoorde kreet is: ‘Zo
moeilijk kan het toch niet zijn?’ Kennelijk wel...
Andersom is het ontzettend belangrijk dat data-scientists de strategische koers van het
bedrijf begrijpen. Waar wordt ‘het geld’ momenteel verdiend, en hoe zal dat ontwikkelen
in de nabije en verdere toekomst. Een van de redenen waarom bijna alle mediabedrijven
het moeilijk hebben, is dat zij (te?) lang bleven vasthouden aan gedrukte media, ook
nadat allang duidelijk was geworden dat internet een steeds belangrijkere rol ging spelen
in de informatievoorziening van consumenten. Men zag dit wel, maar slaagde er maar
moeizaam in om verdienmodellen te lanceren die ook in de virtuele wereld winstgevend
zijn. Meer over deze relatie tussen bedrijfsstrategie en businesscases in hoofdstuk 3.
Er wordt wel geschreven dat ‘data-scientist’ de meest sexy baan wordt van de 21e eeuw.
Waar men dan naar verwijst, is niet alleen de enorme schaarste op de banenmarkt, maar
vooral dat bedrijven meer en meer op basis van data worden bestuurd. Degenen die zich
toegang weten te verschaffen tot alle informatie die verscholen ligt in al die systemen,
staan daarom op het snijpunt van IT- en businesspraktijk.

1.7 Data-science en opmerkelijke resultaten
Door data-mining-algoritmes los te laten op enorme hoeveelheden data komen
‘interessante’ patronen aan het licht. Maar een algoritme kan niet ‘denken’: het beschrijft
eenvoudigweg wat zich afspeelt in de data. Sommige verbanden zijn zinvol en bruikbaar,
andere niet. Die inschatting is mensenwerk en zal dat altijd blijven. Ook al gaan
computers en kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol spelen in ons leven, het zijn
en blijven mensen die ze programmeren, en mensen die de bruikbaarheid van uitkomsten
van analyse moeten beoordelen. Data-scientists spelen een sleutelrol in die vertaalslag.

Soms zijn patronen die door een algoritme worden ontdekt eenvoudigweg een artefact.
Als een dropdownmenu in een data-entryscherm standaard ‘man’ aangeeft (en dataentrywerkers dus een extra handeling moeten verrichten om ‘vrouw’ te selecteren), is het
niet verbazingwekkend als er in de analyse disproportioneel mannen worden ontdekt.
Alleen door naar het primaire proces, en de applicatie voor data-entry te kijken, kom je
achter dit soort artefacten. En deze is nog redelijk voor de hand liggend. De praktijk is
doorgaans een stuk weerbarstiger en geniepiger.
Bij elke analyse die je doet, zullen de bevindingen kritisch tegen het daglicht gehouden
moeten worden. En in al die gevallen zul je als data-scientist het primaire proces moeten
bekijken dat deze data heeft geproduceerd. Een algoritme probeert zogenaamd ‘signaal’
van de ‘ruis’ te onderscheiden, en hoe hoger of beter die signaal/ruisverhouding is, hoe
sterker het effect zal lijken. Maar dat zegt nog niets over de geldigheid van de bevinding!
Er blijken twee soorten van processen te bestaan die verantwoordelijk zijn voor
‘opmerkelijke’ patronen in data: stochastische en deterministische. Een stochastisch
proces kent een zekere kansverdeling, vergelijkbaar met een gausscurve (ook wel
normaalverdeling genoemd, zie figuur 1.5).

Figuur 1.5 Normaalverdeling of gausscurve

Moeder natuur heeft heel veel ‘normaalverdelingen’ voor ons in petto. Gauss was een
Duits wiskundige (1777-1855) die enorm veel bijdragen heeft geleverd aan de moderne
wetenschap. Gauss ontdekte patronen in de afwijkingen van metingen die astronomen
maakten. Als eenzelfde meting herhaaldelijk werd gemaakt, bleken de meetafwijkingen
een stereotiepe verdeling te hebben – de normaalcurve (of gausscurve). Diezelfde
spreiding vinden we terug in heel veel natuurlijke processen, en vormt een hoeksteen van
de hedendaagse statistiek.
Behalve processen die een normaalverdeling produceren, heb je soms processen die tot
deterministische uitkomsten leiden. Een deterministisch proces geeft een binaire (1/0)
uitkomst, doordat er een rechtstreeks oorzakelijk verband aan ten grondslag ligt.
Wiskundigen spreken dan van een ‘stapfunctie’, als het ware om de ‘stap’ van nul naar
een aan te geven (zie figuur 1.6)

Figuur 1.6 Stapfunctie

Interessant genoeg blijkt deze laatste categorie van effecten veel makkelijker of eerder
opgepikt (‘ontdekt’) te worden door data-mining-algoritmes. Doordat het effect meer
geprononceerd is, kan het algoritme als het ware makkelijker het signaal van de ruis
onderscheiden.
Mens-machineprocessen leiden meestal tot stochastische (gauss)verdelingen. De eerder
genoemde machine-machine-interacties (die zo veel Big Data-fenomenen voeden) geven
vaker aanleiding tot deterministische processen. Beide kunnen bruikbare bevindingen
opleveren. De aard van de verdeling geeft een vingerwijzing waar je moet gaan zoeken
naar de ‘werkelijke’ oorzaak van een bepaald patroon.
Een ander aspect – naast validiteit van resultaten – is de bruikbaarheid van bevindingen.
In hoofdstuk 3 waarin we stilstaan bij businesscases, zullen we hier verder over
uitweiden. In het kort komt het erop neer dat ‘interessante’ bevindingen soms wel, maar
soms ook niet kunnen worden benut voor commerciële doeleinden.
Tijdens mijn analyses voor een grote financiële dienstverlener waren we op zoek naar
manieren om de response op direct-marketingactiviteiten te verbeteren. Dat kan door
klanten te vinden die geneigd zijn te reageren (en hen juist wel te benaderen), of door
klanten te identificeren die juist (vrijwel) nooit reageren, en hen uit te sluiten van de
campagnes. De eerste aanpak is doorgaans effectiever, maar aangezien we zo’n beetje alle
opties in die categorie hadden geprobeerd, besloot ik op zoek te gaan naar zogenaamde
non-responders.
In mijn zoektocht naar non-responders besloot ik een clustering-algoritme in te zetten, en
dat leidde tot een markant resultaat. Ik stuitte op een weliswaar vrij klein, maar
overduidelijk zeer afwijkend cluster van klanten. Zij bleken werkelijk nooit te reageren op
direct-marketingactiviteiten. Na mijn initiële ‘eureka-moment’, ging ik natuurlijk meteen
op zoek naar beschrijvende kenmerken voor dit cluster (segment) van klanten. Zij bleken
allemaal overleden te zijn!
Helaas zijn er twee problemen met dit resultaat: het is niet (of nauwelijks) te voorspellen
welke klanten zullen overlijden, en je kunt er ook niets aan ‘doen’. Daarnaast werden

‘overledenen’ standaard (al) uitgesloten van alle direct-marketingactiviteiten uit piëteit
met de nabestaanden. Een klassiek voorbeeld van een ‘significant’ effect, waar je
nochtans niets aan hebt. Deze ‘kennis’ (overledenen reageren nooit) leidt op geen enkele
manier tot effectievere direct-marketingcampagnes, want je kunt er de bestaande
werkwijze niet mee verbeteren.
Vanuit een ander gezichtspunt zou je kunnen zeggen dat dit wellicht opmerkelijke
resultaat zelfs het gevolg was van de beleidsmaatregel (een deterministisch effect) om te
allen tijde overledenen uit te sluiten van direct-marketingcampagnes. Het datawarehouse
dat voor deze direct-marketingcampagnes werd gebruikt kende een maandelijkse ‘refreshrate’, de gegevens werden een keer per maand geactualiseerd. Maar ten behoeve van
direct marketing werd het uitsluitcriterium ‘overleden’ elke dag opnieuw geladen, om
pijnlijke ‘vergissingen’ in doelgroepbepaling te voorkomen.
Data-scientists kunnen de data nooit ‘blind’ vertrouwen. Sterker nog, soms lijken de data
wel op een kwade genius die telkens probeert om je op het verkeerde been te zetten. Elke
keer als data-miners of data-scientists iets heel opmerkelijks vinden, zul je op je hoede
moeten blijven. Zoals mijn collega Dorian Pyle (een eminente data-miner) zegt: ‘If it
looks too good to be true, it usually is.’ Je zult altijd vertrouwd moeten blijven met de
onderliggende bedrijfsprocessen om geldigheid en bruikbaarheid van de uitkomsten van
data-analyse te kunnen beoordelen.

1.8 Big Data en datawarehousing
Datawarehousing en business intelligence zijn nauw met elkaar verweven. De term
business intelligence (BI) gebruiken we meestal voor activiteiten die rechtstreeks aan
informatiegebruikers worden uitgeleverd. Denk daarbij aan rapportages en OLAPkubussen (On-Line Analytical Processing) die eindgebruikers zelf in staat stellen om hun
analyses te doen zonder tussenkomst van IT. Behalve business intelligence
onderscheiden we soms de activiteiten om al die gegevens efficiënt op te slaan en
beschikbaar te maken.
Om informatievoorziening te kunnen stroomlijnen en standaardiseren werd in de jaren
negentig het begrip ‘datawarehouse’ ingevoerd, een gegevenspakhuis waar data voor
langere tijd (soms voor altijd) worden opgeslagen. Een datawarehouse heeft twee
essentiële voordelen boven analyse van gegevens zoals die in een bronsysteem zijn
opgeslagen. We stroomlijnen en standaardiseren de integratie tussen systemen, en we
gaan historie permanent bewaren. Daarnaast zijn er nog enkele technische voordelen
waar we hier niet over uitweiden.
De opkomst van business intelligence en datawarehousing in de jaren negentig werd voor
een belangrijk deel gevoed door frustratie bij analyse van losstaande IT-systemen. In een
typisch geval beschikken verschillende afdelingen ieder over hun eigen IT-applicaties.
Neem een gemiddelde bank, als je daar binnenloopt, beschikt de baliemedewerker over
een zogenaamd CRM-systeem (Customer Relationship Management). Wanneer je een
spaarrekening opent, zal de backoffice die gegevens verwerken en opslaan in hun eigen

systeem. Vergelijkbaar voor je hypotheek en creditcard, etc.
Na verloop van tijd wil het management weten hoe de zaken lopen. Het blijkt dat als je
dan rapportages opvraagt van al die verschillende afdelingen, er meestal geen consistent
beeld ontstaat. En als je wilt weten ‘Wie is onze beste klant?’, dan zul je over alle
systemen heen het productbezit van alle klanten bij elkaar moeten optellen. Geen
eenvoudige opgaaf in die situatie, terwijl het evident is dat de medewerker aan de balie
graag over dat soort informatie zou willen beschikken. Dan kun je je ‘beste’ klanten
wellicht een iets gunstiger aanbod doen, of betere service verlenen dan de minder
lucratieve klanten. Dat is per slot het doel van je CRM-systeem: klanten ‘op maat’
bedienen.
Als je bedrijfsrapportages wilt opstellen over businessunits heen, die ieder hun eigen ITsystemen gebruiken, dan zullen al die gegevens gekoppeld moeten worden. Die
zogenaamde data-integratie in een centraal datawarehouse zorgt ervoor dat als
verschillende mensen een vergelijkbaar rapport opstellen, zij ook dezelfde cijfers zullen
rapporteren. Als dit handmatig gebeurt, krijg je onherroepelijk te maken met verschillen
in definities, wat leidt tot (doorgaans gelukkig kleine) verschillen in rapportages. Waar we
naar op zoek zijn, is wat in de Engelstalige literatuur wordt genoemd ‘a single version of
the truth’ – alle rapportages zouden hetzelfde aantal klanten, hypotheken, creditcards,
etc., moeten tonen. Maar de praktijk is helaas vaak anders.
Wat essentieel is voor gegevensopslag in een datawarehouse, is dat we niet alleen de
huidige toestand registeren, maar ook de relevante veranderingen die zich in de loop van
de tijd hebben voorgedaan. We registreren historie. Data-integratie en het vastleggen van
historie zijn de belangrijkste taken voor een datawarehouse. Zij zorgen voor consistente
informatievoorziening doordat iedereen systemen op dezelfde manier aan elkaar koppelt.
Die koppeling is immers in het datawarehouse verankerd. Dit maakt het werken voor BIspecialisten ook efficiënter, want nu hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden als
hij gegevens uit verschillende systemen tegen elkaar wil afzetten.
De opslag van historie in het datawarehouse biedt nieuwe en unieke mogelijkheden.
Neem bijvoorbeeld een kenmerk zoals ‘adres’ van een klant. Het merendeel van ITsystemen heeft voor het ondersteunen van primaire bedrijfsprocessen alleen kennis
nodig van het huidige, actuele adres. Als een klant verhuist, wijzigen we eenvoudigweg de
adresgegevens.
Een datawarehouse, daarentegen, gebruiken we niet alleen voor data-analyses over het
‘nu’, maar ook, en misschien wel vooral, omdat we willen weten wat er allemaal gebeurt
en verandert door de tijd heen. In de Engelstalige literatuur spreekt men van ‘timevariant data’: we kunnen op elk willekeurig moment in tijd de situatie reproduceren zoals
die op dat moment gold.
In een datawarehouse laden we dan ook alleen gegevens bij. De bestaande, reeds
aanwezige gegevens worden (in principe) nooit verwijderd of overschreven. De enige
uitzondering hierop is wellicht als je achteraf concludeert dat gegevens die je al had
geladen apert onjuist blijken te zijn. Behoudens dit soort reparaties, worden

geregistreerde gegevens voor de eeuwigheid opgeslagen. In voorkomende gevallen
kunnen data zo ‘oud’ zijn, en zo weinig meer worden geraadpleegd, dat er weinig reden
meer is om ze ‘on line’ te houden. Ze worden dan gearchiveerd.
De enige reden om data in een datawarehouse te archiveren is technisch van aard: de
opslag op direct toegankelijke harde schijven is, ondanks de immer dalende prijzen voor
hardware, nog altijd aanzienlijk duurder dan op back-upmedia zoals tapes. Een andere
technische reden kan zijn dat performance (responsetijden) negatief wordt beïnvloed
omdat het gegevensvolume te groot geworden is. En als gegevens toch weinig meer
gebruikt worden, is archivering een logische keuze.
Een tijd lang leken datawarehousing en Big Data langs elkaar heen te leven. Maar
aangezien beide in dienst staan van informatievoorziening, was dat geen logische keuze.
Dan rijst natuurlijk de vraag: hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Big Data worden
vooral gekenschetst door veranderlijke, en volumineuze gegevensstromen. Grote volumes
zijn in datawarehouses niet ongebruikelijk, maar heel veranderlijk zijn
gegevenspakhuizen doorgaans niet.
Er is een legitieme roep vanuit de business om te kunnen beschikken over actuele
inzichten op basis van Big Data. Alleen blijken datawarehouses doorgaans niet responsief
en veranderlijk genoeg om de stroom van gegevens uit Big Data-applicaties snel (genoeg)
te kunnen opslaan en persistent te modelleren. Het ‘reguliere’ proces waarmee
datawarehouses worden gevuld, beslaat meestal: (eerst) requirements verzamelen,
definiëren van een interface naar de leverende bron (in casu: Big Data), en vervolgens een
geschikt relationeel model vaststellen waarin deze gegevens betekenisvol kunnen worden
opgeslagen.
De traditionele datawarehouse-aanpak is eenvoudigweg niet responsief genoeg om vanuit
dat ‘oude’ paradigma de volumes en veranderlijkheid van Big Data te kunnen omarmen.
Het is een beetje alsof je (met je datawarehouse) af en toe voorzichtig een slok wilt
nemen van een hevig spuitende brandweerslang (Big Data).
Een ander onderscheid is dat datawarehouse-gegevens doorgaans voor de eeuwigheid
worden opgeslagen. Maar het overgrote deel van de data die voortkomen uit Big Dataapplicaties hebben maar een (heel) beperkte houdbaarheid. Die gegevens zijn vaak alleen
nuttig op de korte termijn. Door de veranderlijkheid in betekenis en structuur is er niet zo
veel belang om die gegevens lang te bewaren. Ook hier staan de paradigma’s van Big Data
en datawarehousing haaks op elkaar.
In een datawarehouse wil je alleen in uitzonderlijke gevallen ‘oude’ data afvoeren naar
een archief, in Big Data-toepassingen bewaren we zelden heel veel historie. Voor de
weinige historie die mogelijk wel bewaard wordt in een Big Data omgeving geldt dat deze
gegevens dermate snel ‘verouderen’ dat ze meestal verwijderd kunnen worden: er is
eenvoudigweg te weinig ‘nut’ voor het overgrote deel aan gegevens om archivering te
kunnen rechtvaardigen.
Daarbovenop zijn
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eindgebruikers uit te leveren. Voor de analytische behoeften van data-scientists hebben
we juist behoefte aan een omgeving waar ook snel grote hoeveelheden (soms tijdelijke)
gegevens naartoe geschreven kunnen worden. Ook dit vereiste ‘past’ niet lekker in het
(traditionele) datawarehouseparadigma.
Bedenk dat het vooral de koppelingen zijn tussen uiteenlopende systemen die voor
secundaire analyse worden ingezet die de huidige Big Data-golf op gang hebben geholpen.
Met name die integratie over systemen heen geeft nieuwe inzichten, en maakt het
mogelijk om bestaande gegevens op allerlei nieuwe manieren te gebruiken (zie daartoe
ook hoofdstuk 2).
Die koppelingen kunnen een permanent karakter hebben, zoals in een datawarehouse, of
een virtueel karakter (zie paragraaf 1.10). Maar in allebei de gevallen levert analyse van
het geheel meer op dan de som der delen.

1.9 De klant staat centraal!
In de goeie oude tijd gingen we bij de kruidenier op de hoek onze boodschappen doen.
Omdat we daar al jaren vaste klant waren, wist hij precies wat onze voorkeuren waren en
dat bleek ook uit zijn aanpak. Hij zou ons wijzen op witlof die juist was binnengekomen.
Sommige mensen zijn er dol op, anderen gruwen ervan. De plaatselijke kledingwinkel
kent jouw stijl en gebruikt die kennis om je advies te geven over zijn assortiment. Als
dezelfde kapster je haar steeds knipt, dan weet ze hoe je het meestal draagt, etc.
De belofte van Big Data is dat we door slim en oordeelkundig gebruik te maken van alle
gegevens die we over onze klanten verzamelen, een vergelijkbare ervaring als bij onze
kruidenier op de hoek kunnen leveren. Het is alsof we door analyse van alle beschikbare
data onze klant en zijn behoeften heel goed kennen. Niet alleen hebben we inzicht
opgedaan over klantgedrag, we laten dat blijken uit de manier waarop we klanten
benaderen. Dat kan subtiel en enigszins verhuld zijn, of heel zichtbaar en expliciet als je
iemand feliciteert met zijn bruiloft of gezinsuitbreiding.
In Amerika ontdekte retailer Target dat zij door het analyseren van koopgedrag van
klanten konden voorspellen welke vrouwen in verwachting waren, vaak nog voor er iets
zichtbaar was. Vrouwen die in verwachting zijn, kiezen bijvoorbeeld vaker voor
ongeparfumeerde zeep. Als iemand steevast geparfumeerde zeep koopt en dan ineens
overstapt op de ongeparfumeerde variant van hetzelfde merk, dan is dat opmerkelijk. Als
diezelfde klant dan tegelijkertijd vitamines en supplementen zoals calcium, zink en
magnesium begint te kopen, dan wordt het nog duidelijker, etc.
Dit soort heuglijke gebeurtenissen zijn een walhalla voor de marketeer. De aanstaande
moeder (en vader natuurlijk) hebben allerlei nieuwe behoeftes, allerlei producten nodig,
en omdat je toch het beste wilt voor je kind mag het (vaak) allemaal ietsje meer kosten.
Het is niet voor niets dat je al die ‘cadeautjes’ en samples in je blije doos krijgt.
Gezinsuitbreiding biedt legio kansen voor marketeers, en in ruil voor de aankondiging
van een geboorte willen bedrijven graag iets investeren om daar (commercieel) op in te
kunnen spelen.

Behalve informatie (weten wanneer iemand gaat bevallen, en informatie over de
gezinssamenstelling) zit hier ook een privacyaspect aan: in de kleine lettertjes staat
vermeld dat je samen met de blije doos toestemming geeft om nog veel meer
aanbiedingen te ontvangen. Deze ‘permissiemarketing’ wordt steeds belangrijker, onder
andere door de invoering van nieuwe privacyregelgeving (meer over privacy in hoofdstuk
5).
In een bekend incident dat breed werd uitgemeten in de pers, haalde Target in de VS zich
de woede van een man op de hals die hevig ontstemd was dat Target ‘suggestieve’
aanbiedingen begon te doen aan zijn tienerdochter. Zij ontving coupons voor
zwangerschapskleding, babykleertjes en babymeubelen. Aangezien zij nog op de
middelbare school zat, ontstak de man in woede. ‘Proberen jullie mijn dochter soms aan
te moedigen om zwanger te raken?’
Na uitgebreid excuus van de winkelmanager, besloot deze enige tijd later nog eens na te
bellen, om nogmaals namens Target zijn excuses aan te bieden. De toon van meneer was
ditmaal echter helemaal omgeslagen: ‘Pardon, ik ben u een excuus verschuldigd.
Kennelijk speelden zich zaken af in mijn huis waarvan ik niet op de hoogte was. In
augustus verwacht mijn dochter een kindje.’
Dit voorbeeld illustreert heel treffend dat zelfs als je betrouwbare voorspellingen kunt
doen over je klanten, het nog niet altijd evident is dat je daarom ook met die wetenschap
expliciet aanbiedingen zou moeten doen. Zelfs als dit binnen geldende privacy- en CBPnormen (CPB = College Bescherming Persoonsgegevens) acceptabel zou zijn, kunnen
klanten dit soort aanbiedingen ervaren als een inbreuk op hun privacy.
De meeste grote ondernemingen zijn zich dermate bewust van de risico’s van dit soort
(negatieve) publiciteit, dat men uiterst behoedzaam is alvorens gevoelige informatie in te
zetten ten behoeve van marketing. Hoe groter het bedrijf, en hoe bekender de naam, des
te waardevoller is hun merk. En des te meer schade kan een campagne berokkenen die
verkeerd uitpakt.
In 2008 vloog muzikant Dave Carroll met United Airlines, en door onzorgvuldig vervoer
van zijn gitaar kwam deze onherstelbaar beschadigd aan. Ooggetuigen hadden gezien dat
er door het personeel met de gitaar gegooid was, net als met de andere bagage. Carrolls
klachten werden bij de bagagebalie niet gehoord. Volgens United-beleid zou hij ‘te laat’
hebben gereageerd, en had hij geen recht op een vergoeding.
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen besloot Carroll een ludieke song te schrijven,
United Breaks Guitars, wat een grote hit zou worden op YouTube (ondertussen meer dan
13 miljoen kijkers). Een week na de release stond United Breaks Guitars op nummer 1 in
de iTunes musicstore. Hij werd er in een klap beroemd mee. In 2012 zou Carroll hierover
zelfs een boek uitbrengen: United Breaks Guitars: the Power of One Voice in the Age of
Social Media. Dit soort incidenten toont de kracht van virale marketing. Op internet
kunnen kleine incidenten tot grote imagoschade leiden. Social media werken als een
enorme luidspreker: hoort zegt het voort op een schaal die we nooit eerder hebben
meegemaakt. De Koreaanse popster Psy bracht op 15 juli 2012 zijn hit Gangnam Style uit.

Daarvoor had (vrijwel) niemand ooit van hem gehoord, maar voor het eind van het jaar
2012 hadden meer dan een miljard mensen zijn video gezien, meer dan welke andere
YouTube-video ooit.
Voor bedrijven is het belang van social media en virale marketing duidelijk geworden, en
een van de manieren waarop Big Data hier een rol spelen is door zogenaamde
‘sentimentanalyse’, meer daarover in hoofdstuk 2. Door bijna in real-time te volgen wat er
over je bedrijf wordt gezegd en geschreven, kun je sneller en beter reageren. United
Airlines besloot meer dan een jaar na het bewuste incident om Dave Carroll $ 3000
compensatie te bieden, maar het leed was toen al geschied.
Bedrijven willen in het Big Data-tijdperk hun gegevens zo goed mogelijk gebruiken om
hun klanten beter van dienst te zijn. Dat betekent zowel goede service bieden (en
adequaat reageren op klachten), als de klanten doelgerichte proposities bieden. We willen
het juiste product, aan de juiste klant, op precies het juiste moment aanbieden. In het
digitale tijdperk willen we de ervaring van de kruidenier op de hoek evenaren. Dat doen
we door alle beschikbare gegevens optimaal te benutten.

1.10 Innovaties in datawarehousing
Datawarehousing heeft sinds de jaren negentig een centrale, maar tegelijkertijd ook
ietwat dubieuze rol gespeeld in BI. Een datawarehouse is namelijk zoiets als een
noodzakelijk kwaad: het voegt op zichzelf geen waarde toe en staat louter in functie van
BI. Door gegevens van uiteenlopende bronsystemen ‘alvast’ in het datawarehouse te
integreren, maakt het rapportages bouwen eenvoudiger, sneller, en consistenter.
Helaas hebben datawarehouse-projecten als project een twijfelachtige reputatie
opgebouwd: vaak te laat, te duur, en in veel gevallen voldoen ze niet aan de
verwachtingen. Daar zijn een aantal goeie, maar soms ook minder goeie redenen voor te
geven, en in de afgelopen jaren lijken we als discipline daar langzaam maar zeker van te
leren.
Laten we nog eens teruggaan naar de vraag: waarom zou je eigenlijk überhaupt een
datawarehouse willen hebben? Kun je rapportages niet ‘gewoonweg’ rechtstreeks afleiden
van de bronsystemen waar de gegevens uit voortkomen die je datawarehouse vullen?
Waarom zou je daar een extra laag tussen zetten? Waarom die overhead? De redenen
zijn:
Gegevens centraal koppelen leidt tot consistent gebruik van definities, zodat iedereen
hetzelfde beeld van ‘de werkelijkheid’ hanteert.
Gegevens centraal koppelen werkt efficiënter: als je koppelingen tussen systemen nodig
hebt, is het handig om het een keer ‘netjes’ te maken, en daarna (goedkoop) te blijven
hergebruiken.
Door centraal een koppeling te leggen en data op te slaan, voorkom je dat bronsystemen
bij herhaling moeten worden geraadpleegd en daardoor bij herhaling met
performanceverlies worden opgezadeld.
Door centraal gegevens te beheren, kan de toegang en het gebruik worden bewaakt ten

behoeve van veiligheid en compliance.
Etc.
Deze eerste twee zijn de meest voorname redenen, en hebben geleid tot de opkomst van
datawarehousing als een op zichzelf staande discipline.
Waarom zijn datawarehouse-projecten zo moeilijk te beheersen? IT-projecten hebben
sowieso een dubieuze reputatie als het gaat om voorspelbaarheid en accuratesse van de
planning, en datawarehouse-projecten zijn hierop geen uitzondering. Integendeel,
analistenfirma Gartner rapporteert onthutsende succes- (of liever: faal-)statistieken. Hoe
groter het project, hoe groter de kans dat de planning niet wordt gehaald (> 60%), en ook
voor de projecten die wel min of meer binnen het budget en op tijd worden opgeleverd, is
de tevredenheid over de oplossing laag.
Op de eerste plaats hebben deze problemen te maken met ambiguïteit in requirements.
Veel bedrijven beginnen vol goede hoop aan dergelijke initiatieven. Helaas is het niet
(altijd) goed mogelijk om van tevoren precies te specificeren wat er gebouwd moet
worden. De businesscase is niet altijd even duidelijk, en er zijn meestal ook geen
duidelijke prioriteiten.
Dit probleem bij het opstellen van specificaties wordt verergerd doordat een
datawarehouse vaak door heel veel verschillende mensen gebruikt gaat worden, ieder met
zijn eigen wensen. Hoe groter de diversiteit in gebruikersgroep, hoe moeilijker het zal zijn
om overeenstemming te bereiken over wat er precies gebouwd moet worden, en in welke
volgorde. Bovendien is er onzekerheid over hoe het datawarehouse gemodelleerd moet
worden. Tezamen leidt dat tot onzekerheid in de planning. Die problemen worden
verergerd als tijdens de data-integratie ‘onverwachte’ verschillen tussen bronsystemen
worden geconstateerd. Heel vaak worden gegevens uit de primaire systemen pas in het
datawarehouse voor het eerst met elkaar geconfronteerd. Op het moment dat die
verschillen moeten worden opgelost tijdens het bouwen, weet je dat je op een bewegend
doel aan het schieten bent.
Heel vaak blijkt dat twee verschillende afdelingen (altijd al) afwijkende definities hebben
gehanteerd. Zo kan het gebeuren dat de afdeling marketingprospects waar men
promotiematerialen naartoe heeft verstuurd, meetelt als ‘klant’. De afdeling Finance
daarentegen, telt alleen ‘klanten’ als zij hun een factuur hebben gestuurd. Wie heeft
gelijk? Daar is lang niet altijd een eenduidig antwoord op te geven, en het datawarehouseteam is wel zo’n beetje de laatste die deze knoop zou moeten doorhakken. Zij beheren de
gegevens immers, maar claimen er zeker geen eigenaarschap over.
Alsof een stabiele opleverkalender nog niet uitdagend genoeg was, hebben
datawarehouses de nuttige maar ook een beetje onhandige neiging (voor de planning) om
tot nieuwe inzichten te leiden. Zodra nieuwe data ter beschikking worden gesteld van
eindgebruikers beginnen die erin te grasduinen. Vroeg of laat leidt dat tot ‘interessante’
bevindingen. Die nieuwe inzichten zorgen weer voor verandering(en) in de eerder
gestelde prioriteiten, en de cirkel is rond. Hoe kun je in dit krachtenveld ooit rekenen op
een regelmatige en voorspelbare kalender met op te leveren functionaliteit?

Om het probleem van veranderlijke requirements het hoofd te bieden, hebben sommige
teams een meer agile aanpak van ontwikkeling omarmd. Agile is een familie van
softwareontwikkelmethoden die expliciet onderkennen dat de feitelijke ontwikkeling
meestal afwijkt van de gemaakte planning. Daar spelen ze expliciet op in door heel kortcyclisch de prioriteiten te herzien, en business-stakeholders meer en sneller inspraak te
geven in de te volgen ontwikkelrichting.
Als je beseft dat een deel van het probleem wordt verergerd door het tijdsverloop tussen
het verzamelen van requirements en het moment dat eindgebruikers de feitelijke
oplossing kunnen testen, dan zul je proberen die cyclus zo kort mogelijk te maken. Sinds
een jaar of tien zijn er tools op de markt die het mogelijk maken een groot deel van het
datawarehouse-ontwikkel- en beheerproces te automatiseren. Hierdoor kunnen met
minder mensen sneller – en grotendeels geautomatiseerd – datawarehouses worden
gebouwd. Dit heeft een hele positieve invloed op de tijdigheid van feedback over
adequaatheid van requirements.
Een derde belangrijke innovatie is virtualisatie. Datavirtualisatie kan hier een (hele) grote
rol gaan spelen, en er dienen zich op deze relatief jonge markt nu al een aantal
veelbelovende spelers aan. Het is nog wat vroeg om in te schatten wie de belangrijkste
zullen worden. Partijen als Denodo en Composite lijken momenteel de grootste
kanshebbers voor dominantie in dit marktsegment. Vooral voor Big Data is virtualisatie
van groot belang.
Datavirtualisatie kan helpen om vergankelijke (Big Data-) en duurzame (datawarehouse)data op een flexibele en kostenefficiënte manier bij elkaar te brengen. Dit ‘bij elkaar
brengen’ gebeurt alleen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker, zonder gegevens fysiek
te kopiëren of te verplaatsen. Big Data hebben ‘small data’ (traditionele datawarehousegegevens) nodig om aan context te winnen.
Als er één ding toch al wel duidelijk wordt aan Big Data-analytics, is het dat je met alléén
je Big Data niet heel ver komt. Big Data worden pas nuttig, als je ze kunt analyseren
samen met, in de context van, je reguliere datawarehouse(‘small’)data. Sentimentanalyse
onder klanten wordt pas echt interessant als je ook iets kunt zeggen over de verdeling
tussen klant segmenten. Denken onze ‘cost control’-klanten er net zo over als onze ‘big
spenders’?
De verdeling van energieverbruik met ‘smart meters’ wordt extra waardevol als je daar
geografische kenmerken aan kunt koppelen met informatie over verstedelijking, welstand
binnen dat postcodegebied, etc. Analyses over dataverbruik op mobiele telefoons is extra
relevant als je dat kunt koppelen aan het specifieke toestel (de nieuwste iPhone5?) waar
een bewuste klant mee werkt, etc.
Datavirtualisatie kan helpen om vergankelijke (Big Data-) en duurzame (datawarehouse)data op een flexibele en kostenefficiënte manier bij elkaar te brengen. Want zonder die
(eventueel virtuele) koppeling tussen Big Data en traditionele bronnen, blijft het beeld
een beetje schraal. Big Data op zichzelf hebben last van contextbloedarmoede.

1.11 Do’s and don’ts
Do
Zoek constant en overal naar nieuwe toepassingen voor bestaande, reeds beschikbare
gegevens.
Gebruik actuele data om op zoek te gaan naar trends en ontwikkelingen in de markt en
bij concurrenten. Ook kleine veranderingen kunnen het begin zijn van een (grote)
nieuwe trend.
Wees alert op nieuwe technologische ontwikkelingen, zowel voor hardware als voor
software. Wat vandaag niet kan, kan morgen misschien wel.
Investeer voortdurend in de competenties van data-analisten. Gegevens worden pas
nuttig als je er iets mee kunt doen (waar je klanten bij gebaat zijn).
Begin met een pilot/businesscase om nieuwe technologie eerst in je eigen
(business)praktijk aan de tand te voelen. Stel de waarde voor de klant daarbij
ondubbelzinnig vast.
Don’t
Sla geen gegevens op ‘voor het geval dat’, kopieer of archiveer data met een
vooropgezet plan, ook al is dat plan nog niet in detail uitgewerkt.
Verzand niet in ‘analysis paralysis’ door eindeloos navelstaren in een zondvloed van
rapportages. Een ‘opmerkelijk’ resultaat zal zich in de tijd handhaven.
Verkwist geen schaarse managementcapaciteit aan verkooppitches van
hardwareverkopers, tenzij ze duidelijk kunnen maken (en garanties durven geven) hoe
jouw business hiervan gaat profiteren.
Schrijf geen blanco cheque uit voor data-analyse. Laat onmiddellijk gebrek aan tastbare
resultaten geen korte-termijnreden zijn om veelbelovende experimenten voortijdig te
staken, maar bewaak de ROI voor je portfolio aan activiteiten.
Staar je niet ‘blind’ op nieuwe technologie, hoe verleidelijk en overtuigend de
verkooppresentatie(s) van leveranciers ook mogen lijken. De ultieme vraag is: ‘What’s
in it for me?’ (en voor mijn klanten).

1.12 Samenvatting
We leven in een tijdperk met ongekende mogelijkheden door de opkomst van Big Data.
Onze samenleving wordt steeds meer digitaal, waardoor steeds meer activiteiten en
handelingen op een of andere manier worden vastgelegd in IT-systemen. Het merendeel
van Big Data-toepassingen begint wanneer een creatieve geest mogelijkheden ziet om
reeds beschikbare gegevens voor een nieuwe toepassing in te zetten. Dit vereist vaak een
nieuwe koppeling tussen systemen die voorheen autonoom werden gebruikt.
Door de spectaculaire toename in rekenkracht en daling in hardwarekosten, worden
toepassingen bedrijfseconomisch rendabel terwijl we daar vroeger alleen maar van
konden dromen. Spraakherkenning vonden we twintig jaar geleden nog spectaculair,
vandaag de dag is die technologie ‘gewoon’ beschikbaar in mobiele telefoons. Intelligente
software kan nu ook gezichten herkennen, en niemand kijkt er nog van op als een digitale

camera daarmee automatisch scherpere foto’s maakt.
We staan aan de vooravond van een doorbraak in computertechnologie. Na het tijdperk
van de (dure) mainframecomputer, hebben we enkele decennia hoofdzakelijk vertrouwd
op relationele (SQL-)technologie. De grootste en zwaarste Big Data-toepassingen maken
gebruik van zogenaamde NoSQLtechnologie. Hiermee hebben we de beschikking over
toepassingen die gemakkelijk kunnen meegroeien met de benodigde rekenkracht en
vereisten aan opslagcapaciteit (dit in tegenstelling tot traditionele RDBMS-en).
Door de exponentiële groei in datavolumes is het een kwestie van tijd voor NoSQLtoepassingen volwassener en breder beschikbaar komen. Het Open Source-model dat
voor deze toepassingen meestal wordt gebruikt, maakt de ‘instap’ om met deze producten
te gaan werken een stuk laagdrempeliger.
Hoe meer mensen ermee gaan werken, hoe meer nieuwe toepassingen beschikbaar zullen
komen, waardoor er nog meer bedrijfsprocessen van kunnen profiteren.
Klanten raken ‘verwend’ doordat zo veel aanbieders gebruik zijn gaan maken van Big
Data-technologie. Websites komen met ‘intelligente’ aanbevelingen, navigatieapparatuur
maakt routeplanning eenvoudig, en smartphones helpen ons bij legio ordinaire en
complexe taken. Doordat markten steeds globaler worden, is de basis voor vergelijking
groter geworden. Bedrijven kunnen zich amper veroorloven achter te blijven, want
consumenten hebben heel eenvoudig toegang tot de verleidelijke aanbiedingen van
concurrenten.

2 Big Data, wat kun je er mee?
De recente hype rondom Big Data wordt – naast commerciële doelstellingen van
leveranciers – waarschijnlijk vooral gevoed doordat de mogelijke toepassingen werkelijk
overal om ons heen opdoemen. Doordat gegevensopslag zo veel goedkoper is geworden,
en de benodigde rekenkracht nu beschikbaar is, komen er oneindig veel nieuwe
mogelijkheden in zicht.
Google werd opgericht in 1997 en sinds 2001 biedt Google naast ‘gewone’ zoekresultaten
ook afbeeldingen. Het zal duidelijk zijn dat als je alle media wilt integreren met
internetpagina’s en tekst, er een zondvloed aan data op je af komt. In hun poging om het
hele internet te indexeren, liep Google hierdoor als een van de eerste bedrijven tegen de
grenzen aan van bestaande hardwaretechnologie. De combinatie van internetpagina’s,
afbeeldingen, audio en video leidde tot ongekende volumes die de bestaande hardware en
software uit die tijd in zijn voegen deed kraken. Deze groei in gegevensopslag leidde tot de
(noodzakelijke) ontwikkeling van NoSQL.

Figuur 2.1 De ontwikkeling van Google vanaf de oprichting

Maar behalve indexeren van het internet zijn er meer ontwikkelingen die hebben
bijgedragen aan de explosie van gegevensopslag. Relatief nieuwe datavoorzieningen zoals
GPS, RFID, social media content, CDR (Call Detail Records), of clickstream analyse, doen
een zwaar beroep op beschikbare processorcapaciteit en opslag. Met de toename van
‘web-enabled’ applicaties neemt het aantal toepassingen alleen nog maar toe.
Tijdens een trans-Atlantische vlucht verzamelen sensoren in een modern vliegtuig zo’n
50 terabyte aan gegevens, die allemaal nagenoeg in real-time worden geanalyseerd. Wat
als je alle gegevens, van alle vluchten zou kunnen combineren met informatie over de
routes en weercondities, om zo het brandstofverbruik te optimaliseren? De gegevens
worden al opgeslagen. Het is in veel gevallen niet meer dan een kwestie van tijd voor deze
toepassingen worden ingezet.
Waar data voorheen hoofdzakelijk ontsprongen aan interactie tussen mens en machine,
worden nu steeds meer (en uiterst waardevolle!) data gegenereerd door interacties tussen
machines onderling. Als een mobiele telefoon aan staat, zendt het toestel meerdere keren
per seconde berichten naar beschikbare GPS-masten (en andere smartphones!) binnen
bereik. Terwijl je beweegt, worden connecties met nieuwe masten gelegd, en andere
verbindingen weer verbroken. Al deze data kunnen relevant zijn, bijvoorbeeld als je wilt
weten waar exact een bepaald GSM-toestel zich bevindt op een bepaald tijdstip. Daar

heeft de eigenaar van het toestel zelf niets voor gedaan.
De politie kan een bezitter van een telefoon tot op een meter of twee lokaliseren (mits er
voldoende masten in de buurt zijn). Maar daarvoor moeten dan wel al deze
machinegegenereerde data worden geïntegreerd! De gezamenlijke interacties tussen alle
omringende zendmasten en een bepaald IMEI-nummer (de digitale ‘identiteit’ van een
GSM-toestel) kan zo gebruikt worden om de fysieke locatie (coördinaten) op elk moment
in tijd te bepalen, binnen het bijbehorende betrouwbaarheidsinterval.
Stel je voor dat je bewegingen van meerdere mensen (IMEI-nummers) tegelijk zou willen
volgen, bijvoorbeeld om filebewegingen in kaart te brengen. De hoeveelheid
rekenkundige bewerkingen neemt dan al snel astronomische proporties aan. Maar als je
bedenkt dat vrijwel elke automobilist tegenwoordig een mobiele telefoon bij zich heeft,
zou je daarmee wel in real-time files kunnen rapporteren. De (commerciële)
mogelijkheden zijn welhaast eindeloos. Deze zogenaamde ‘geo-spatial applications’
beginnen we eigenlijk nog maar recentelijk te verkennen. Je hebt niet al te veel fantasie
nodig om in te zien hoeveel mogelijkheden daarmee beschikbaar komen.
TomTom blijkt dit soort gegevens (weliswaar gebaseerd op hun ‘eigen’ navigatiedata, niet
op basis van GSM-data) dan ook al te verkopen aan onze overheden die daarmee
infrastructuur beter kunnen plannen. Het is enorm waardevol om precies te weten
hoeveel mensen zich over welke wegen verplaatsen. Meetlussen in de weg van RWS
(Rijkswaterstaat) geven weer een andere invalshoek, maar helaas kun je daar een
individueel voertuig niet mee traceren.
Met name secundaire toepassingen, waarbij afgeleide gegevens voor derden beschikbaar
worden gesteld, zijn een enorme groeimarkt voor Big Data. Als je dan ook nog in staat
bent om met nieuwe datawarehouse-technieken gegevens uit meerdere bronnen aan
elkaar te koppelen, worden de mogelijkheden alleen nog maar gelimiteerd door de
vindingrijkheid van data-scientists.
Maar denk ook eens aan een andere toepassing zoals High Frequency Trading (HFT, soms
Algorithmic Trading genoemd). Dit zijn de tovenaars van de beursvloer die miljoenen
verdienen door binnen milliseconden financiële derivaten te kopen en te verkopen. Door
zeer grote aantallen ‘trades’ uit te voeren, met ieder een zeer kleine marge, zijn deze
spelers de beurshandel gaan overvleugelen. Tegenwoordig nemen zij wereldwijd meer dan
70% (!) van alle beurstransacties voor hun rekening.
Of denk aan de vele weersatellieten die 24 uur per dag rond de aarde draaien, boeien die
in alle oceanen drijven, weerstations, windmeters, of afstandbestuurde sensoren in de
regenwouden, en op de Noord- en Zuidpool. Al deze gegevens worden ‘gevoed’ aan uiterst
complexe weermodellen. Het is niet voor niets dat meteorologen dikwijls vooroplopen bij
de ontwikkeling van nieuwe generaties supercomputers. Zij beschikken over enorm veel
data, en hun rekenmodellen zijn zeer complex.
Astronomen waren zo’n beetje de eersten die begonnen om al hun waarnemingen te
bundelen. Aanvankelijk in een Microsoft-project onder de bezielende leiding van wijlen

Jim Gray, tegenwoordig gebundeld in de Sloan Digital Sky Survey. 230 miljoen
ruimteobjecten zijn daar verzameld, waaronder 930 000 melkwegstelsels. Met de
hedendaagse technologie kan men atmosferen van planeten analyseren en bepalen welke
water bevatten, en mogelijk leven kunnen voortbrengen.
Of wat te denken van het Human Genome Project, waar men in 2000 een eerste ‘concept’
opleverde dat in 2003 zou worden voltooid. Voornamelijk vooruitgang in rekenkracht en
algoritmes stonden aan de basis van deze doorbraak. In de International Nucleotide
Sequence Database Collaboration hebben biologen hiertoe zo’n 250 miljard bestanden
opgeslagen. Men voorspelt dat ten behoeve van de moderne medische wetenschap, nog in
onze generatie, het menselijk genoom voor ieder individu ontrafeld zal kunnen worden.
Ons databasevak is wellicht nog nooit zo spannend geweest als vandaag de dag, het is een
tijd van inspirerende ontdekkingen en heroïsche prestaties. Uitgangspunten zoals ACID
en referentiële integriteit in traditionele RDBMS-en (waar we mee zijn opgegroeid),
moeten we in voorkomende gevallen soms loslaten. Zoals men in de film Back to the
Future zegt: ‘Daar waar wij naartoe gaan, hebben we geen wegen nodig.’
Back to the Future was een sciencefictionfilm uit 1985 (met een vervolg deel II), waarin
Michael Fox de hoofdrol speelde (Marty McFly). Zijn ‘partner in crime’ dr. Emmett
(‘Doc’) Brown deed een beetje denken aan de huidige generatie Hadoop-experts en datascientists die als medicijnmannen van de 21e eeuw hun clusters van servers in ‘de cloud’
(zie paragraaf 2.5) kunnen bezweren.
Als je erop terugkijkt, lijkt de technologie (een DeLorean DMC-12), die we in 1985 nog
met sciencefiction associeerden, hopeloos gedateerd. En dan te bedenken dat de
DeLorean werd gekozen voor die film vanwege het futuristische uiterlijk. Opmerkelijk
hoe snel die perceptie weer kan veranderen. NoSQL-oplossingen lijken nu geavanceerd en
vernieuwend, zou dat beeld ook zo snel weer kunnen wijzigen?

Figuur 2.2 De DeLorean DMC-12 uit de film Back to the future

Gegevens analyseren in een NoSQL-omgeving is bijna net zo moeilijk als het besturen
van een DeLorean DMC-12. De transitie van SQL naar NoSQL doet in vele opzichten

denken aan een stap terug naar het COBOL-tijdperk. Een RDBMS ‘regelt’ heel veel
standaardwerk voor je. Een NoSQL-database doet in dat opzicht een beetje denken aan
IDMS (Integrated Database Management System) uit het mainframetijdperk met
ponskaarten. Veel ‘basics’ moeten door de programmeur zelf worden ingesteld, en maken
dit werk relatief foutengevoelig en heel arbeidsintensief.
Vanuit deze achtergrond zou je dus terughoudend moeten zijn om al te snel op ‘de
nieuwste’ technologie te willen overstappen. Daar horen kinderziektes bij en het nodige
handwerk waar je beste en meest schaarse data-scientists tijd in moeten steken. Tijd die
ze daarom afhoudt van het doen van nieuwe ontdekkingen. Deze afweging tussen meer
rekenkracht tegen een lagere prijs, versus ‘traditionele’ databasetechniek die wellicht
langzamer maar toegankelijker is, gaan we in hoofdstuk 3 nog eens bekijken.
Big Data bieden ongelofelijk veel mogelijkheden, maar verlies jezelf niet in de techniek!

2.1 Long Tail-marketing
Een hoeksteen van de Big Data-trend, is schaalvergroting die voor steeds meer bedrijven
noodzakelijk wordt om op een globale markt te kunnen blijven concurreren. Door de
toegenomen transparantie (vooral door de opkomst van internet) kunnen klanten steeds
makkelijker en beter vergelijken tussen aanbieders. Deregulering, grenzen die worden
opengesteld en steeds betere wereldwijde logistiek, maken dat de effectieve markt die
consumenten kunnen overzien veel groter is geworden. Bedrijven moeten mee in deze
trend of riskeren anders achterop te raken.
Mede door de alsmaar dalende marginale kosten om de volgende klant te benaderen
wanneer je deze digitaal bedient, is ‘de markt’ steeds minder bereid om een one-size-fitsall-propositie te accepteren. Klanten raken verwend. Ze zijn gewend dat aanbieders
rekening houden met al hun unieke wensen en voorkeuren. Dat doet de concurrent toch
ook?
Bedrijven die niet ‘mee’ kunnen in deze ontwikkeling, blijven achter. Uitstekende service,
een gebruiksvriendelijke website, scherpe aanbiedingen, al deze kwaliteiten zijn niet meer
voldoende om je te onderscheiden. Klanten verwachten dit eenvoudigweg, want
concurrenten bieden dat serviceniveau ook, en ze zijn slechts een muisklik verwijderd.
Doordat zo veel producten voor iedereen bereikbaar zijn geworden, worden aanbieders als
het ware gedwongen om elke niche op hun eigen manier te bedienen. Doordat steeds
meer mensen, steeds gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen (denk daarbij
onder andere aan communityvorming in social media), en het steeds eenvoudiger wordt
om positieve (of negatieve) sentimenten te ventileren, krijgen consumenten meer ‘macht’
over de markt.
De inhoud van kanalen zoals Facebook, Twitter, of YouTube worden (voornamelijk)
gevuld door consumenten. In dit verband spreken we van User Generated Content (UGC),
een businessmodel dat draait om het engageren van zo veel mogelijk gebruikers.
Voldoende ‘kritieke massa’ van gebruikers zal het voor niet-gebruikers steeds

aantrekkelijker maken om ook van de site gebruik te gaan maken.
Naarmate gebruikers meer en vaker naar de site terugkeren, krijgen zij een betere, meer
klantgerichte ervaring voorgeschoteld. Deze personalisatie is een buitengewoon vernuftig
staaltje data-mining, waarbij feitelijk voor elke gebruiker een unieke gebruikservaring
wordt gecreëerd. Dit principe van ‘mass-customization’ is niet nieuw. Wat nieuw is, zijn
de enorme hoeveelheid gegevens (en business-analytics) die nu beschikbaar zijn om deze
belofte op grote schaal in te lossen. Op die manier proberen we de beleving van de
‘kruidenier op de hoek’ in de digitale wereld te evenaren.
Hier wordt ook duidelijk waarom schaalgrootte zo cruciaal wordt. De allergrootste
marktpartijen beschikken over (veel) grotere datavolumes. Logischerwijs hebben zij door
die grotere volumes disproportioneel ‘beter gevulde’ long tails, waar zij vervolgens
commercieel van profiteren (Anderson, 2006). Door de schaalgrootte zijn ze ook – beter
dan hun concurrenten – in staat om te investeren in de geavanceerde technologie die
nodig is voor gelikte personalisatie.
De allergrootste partijen kunnen beter dan hun concurrenten inspelen op unieke
behoeften van individuen. De toekomst ligt in ‘minder verkopen van meer.’ Door heel
veel niches te bedienen, kun je blijven groeien en klanten met unieke (individuele)
proposities aan je binden. Als de gebruikservaring daarbij steeds beter wordt naarmate je
meer producten koopt, creëer je zo een zichzelf versterkende cirkel.
Andersom wordt het door de hogere transparantie in de markt, en goedkopere
bereikbaarheid van consumenten, ook mogelijk voor nichepartijen om een bestaansrecht
op te bouwen: met een unieke propositie, en herkenbare voordelen voor consumenten,
kunnen ‘Lean Startups’ in korte tijd marktaandeel veroveren. In verzadigde markten
betekent dat dus marktaandeel afsnoepen van gevestigde aanbieders.

Figuur 2.3 De long tail van verkopen

Er zijn relatief weinig producten waar erg veel exemplaren van worden verkocht,
zogenaamde standaardproducten. Het gevolg van de hierboven beschreven marktwerking
is dat er ook steeds minder van dat soort ‘standaardproducten’ komen, en steeds meer van
de verkopen in de ‘long tail’ aan de rechterkant komen te liggen (zie figuur 2.3). We
verschuiven langzaam maar zeker van een markt met veel eenheidsworst naar een markt
met op maat gesneden producten.

In de naoorlogse jaren konden bedrijven maar moeilijk aan de consumptiebehoefte
voldoen. Er was schaarste, en gedurende enkele decennia was de vraag vanuit de markt
groter dan het aanbod dat bedrijven konden leveren. De groei in omzet werd bepaald door
meer en betere producten te maken. Naarmate bedrijven deze inhaalslag voltooiden,
raakten consumenten gewend aan betere producten en betere service. In een poging om
te blijven groeien (het paradigma voor de westerse economie), kun je dan kiezen voor
goedkopere producten die efficiënter worden geproduceerd, of hogere kwaliteit om een
hogere prijs te rechtvaardigen.
In hoofdstuk 3 staan we uitgebreid stil bij de relatie tussen bedrijfsstrategie en de
daarvoor benodigde data. Voor nu volstaat het om te bedenken dat twee diametraal
tegenovergestelde strategische richtingen kunnen worden ondersteund door meer en
betere data. Procesoptimalisatie en stroomlijning kunnen helpen om de kosten voor
productie en levertijden te verbeteren. Bedrijven die de andere kant op willen en kiezen
voor meer exclusieve en/of op maat geleverde producten, proberen aan de inkomstenkant
van de vergelijking hun concurrentiepositie te versterken.
Big Data op zichzelf zijn nutteloos, ongeacht vorm of volume. Data kunnen pas waarde
creëren als je er iets mee doet waar de klant bij gebaat is. Hier komen analytics om de
hoek kijken om het juiste product, op het juiste moment, bij de juiste te klant onder de
aandacht te brengen. Hoe beter je individuele voorkeuren kunt vaststellen, hoe sterker je
propositie wordt. En hoe meer producten je in de long tail aan de rechterkant
(winstgevend) kunt verkopen.
Doordat steeds meer klanten bereid zijn om producten via digitale (onpersoonlijke)
kanalen te kopen, is de effectieve markt voor nicheproducten vergroot. De vraag is steeds
minder vaak of er iemand te vinden is voor een bepaald product, in plaats daarvan wordt
de vraag hoe we die prospect weten te bereiken. En ook hier speelt analytics wederom een
sleutelrol.
Meer (en rijkere) data kunnen leiden tot beter op maat gesneden aanbiedingen, waardoor
je totale omzet kan (blijven) groeien. Er was een tijd dat Henry Ford kon beweren dat de
klant zijn auto kon hebben in elke kleur die hij maar wilde, zolang het maar zwart was.
Maar als je concurrenten die keuze wel bieden, raak je grip op de markt kwijt en zal je
concurrentiepositie verslechteren.
De andere strategische keuze (evenzeer geldig) is om zogenaamde ‘operational excellence’
na te streven. Doordat productie- en leverprocessen tot in minutieus detail (digitaal)
worden vastgelegd, kun je diezelfde data gebruiken om alle inefficiënties uit dit proces te
verdrijven. Door snel en goedkoop te produceren, kunnen leveranciers hun kosten
beheersen. Door producten te maken die optimaal aansluiten bij klantbehoeften, kun je
een gezonde marge handhaven. Big Data vormen de sleutel tot deze doelstellingen.

2.2 Het belang van loyaliteitskaarten
Big Data draait om het opsporen van patronen en deze vervolgens in te zetten voor betere
klantenservice, efficiëntere inrichting van werkprocessen, effectievere verkopen, of

anderszins om bedrijfsdoelstellingen te helpen realiseren. Sinds de invoering van de (niet
bijster succesvolle) airmiles in Nederland, hebben we een keur aan loyaliteitskaarten
gezien. Waarschijnlijk is de bonuskaart van Albert Heijn het meest succesvolle initiatief
op dit gebied.
Waarom willen bedrijven hun klanten ‘belonen’ voor loyaliteit? Hier liggen zowel
marketing- als Big Data-aspecten aan ten grondslag. Door herhalingsaankopen
aantrekkelijker te maken, proberen bedrijven een relatief groter deel van de uitgaven van
elke individuele consument naar zich toe te trekken. Merkentrouw zou zo tot meer
verkopen moeten leiden. Doordat ik korting of speciale voordelen geniet als ‘loyale’ klant,
zal ik iets eerder voor ‘mijn’ merk kiezen dan voor een concurrent.
Het Big Data-aspect aan loyaliteitskaarten heeft te maken met de mogelijkheden die
bedrijven hebben om verkopen aan elkaar te koppelen. Wanneer aankopen anoniem
worden gedaan, zoals bijvoorbeeld in een supermarkt, kan een retailer niet ‘zien’ welke
verkopen door een en dezelfde consument worden gedaan. Alleen de aankopen die op
dezelfde bon, die in hetzelfde mandje zitten, zijn ‘gekoppeld’ aan elkaar.
Met een loyaliteitskaart echter, kunnen verkopen die op verschillende dagen zijn gedaan
met elkaar in verband worden gebracht. De aankoopbon wordt met een bonuskaart
gekoppeld aan de verkopen, en door het unieke bonuskaartnummer kunnen verkopen op
verschillende tijdstippen en plaatsen worden toegeschreven aan dezelfde klant. Wellicht
‘ziet’ Albert Heijn zo dat ik voor mijn grote boodschappen één keer in de week naar een
Albert Heijn XL ga, en dat ik voor verse groenten en fruit meerdere keren per week naar
een lokale vestiging ga.
De winstmarges in supermarkten zijn dun. Het is daarom van eminent belang dat de
bevoorrading heel zorgvuldig wordt gepland. Een flink deel van het assortiment heeft een
beperkte houdbaarheid, dus moet de vraag van consumenten heel accuraat voorspeld
worden. Te weinig voorraad leidt tot nee verkopen. Te veel voorraad leidt tot afschrijving
op de voorraad, of noodgedwongen afprijzen om de vraag tijdelijk te stimuleren. Gezien
de marges, die slechts enkele procenten bedragen, is het duidelijk dat een supermarkt
zich niet al te veel afgeprijsde producten kan veroorloven. Als producten over de datum
gaan of bederven, moeten ze in hun geheel worden afgeschreven.
Klanten willen ‘gespiegelde’ schappen zien, waarbij de producten precies tot aan de rand
zijn opgestapeld. Winkeliers daarentegen, proberen zo zuinig mogelijk om te gaan met
schapruimte in de winkel, het is een schaars goed. Binnen het businessmodel van een
retailer zijn er maar weinig variabelen die hun winstgevendheid beïnvloeden.
De winkelgrootte of vloeroppervlak is weliswaar niet 100% vast, maar bijna (letterlijk) in
beton gegoten. Uitbreiden of inkrimpen is een grote stap, die je maar heel af en toe wilt
heroverwegen. Binnen de marge van je vloeroppervlak is de hoeveelheid schapruimte
(gegeven de vloerindeling) min of meer constant, en dus worden vernuftige
econometrische modellen gebruikt om die totale hoeveelheid schapruimte zo goed
mogelijk te verdelen. Het is algemeen bekend dat producten op ooghoogte, en op de kop
van het schap, ‘beter’ verkopen. Daar wil je dus meestal de producten met de hoogste

winstmarge neerzetten.
Ook de hoeveelheid personeel in een winkel is relatief ‘vast’: op verrassend drukke dagen
kun je maar moeizaam en langzaam opschalen door personeel dat niet ingeroosterd stond
alsnog op te roepen. Als de inloop op een slechte dag onverhoopt tegenvalt, kun je maar
weinig personeel naar huis sturen. Ook dan heb je door overbezetting onmiddellijk te
maken met kostbare inefficiëntie.
De belangrijkste stuurvariabele voor retailers, en een van de weinige elementen die echt
‘variabel’ is, heeft te maken met de inhoud van het boodschappenmandje. De netto marge
van retailers wordt voor een zeer groot deel bepaald door hoe ‘vol en vet’ het mandje is.
Hoeveel producten koopt de klant, en zijn het precies die producten waar een (relatief)
hoge marge op zit? Het antwoord op die vraag stuurt in hoge mate de winstgevendheid.
Alhoewel een supermarkt een bijzonder soort retailer is, vooral door de (gemiddeld) lage
marges op de producten, geldt voor andere retailers zoals kledingwinkels een
vergelijkbare dynamiek. Ook kleding is seizoengebonden en moet anders aan het eind van
het seizoen met forse korting worden verkocht, of anders worden afgeschreven. En ook in
de kledingbranche is zogenaamde ‘cross-sell’ (bijvoorbeeld accessoires bij een outfit
verkopen) een aangewezen manier om het rendement op individuele klanten te verhogen.
De winkelier heeft de lastige taak om ervoor te zorgen dat alle producten altijd voorradig
zijn, maar tegelijkertijd moet hij er ook zorgvuldig voor waken dat er zo min mogelijk
voorraad onverkocht blijft (of moet worden afgeprijsd). Om die reden is het van het
grootste belang om de geaggregeerde vraag zo goed mogelijk te kunnen voorspellen. Als je
aankopen door de tijd heen aan elkaar kunt rijgen, omdat ze gekoppeld zijn aan dezelfde
bonuskaart, helpt dit om de vraag nauwkeuriger te voorspellen.
Zo bezien laat het zich verklaren waarom winkeliers er graag iets voor over hebben
(premies, acties, korting, etc.) als zij klanten kunnen bewegen om hun aankopen via een
loyaliteitskaart te laten registreren. Het is dan ook niet voor niets dat je
bonuskaartaankopen kunt koppelen aan je airmileskaart. De klant heeft er profijt van,
want die spaart zo extra punten, en de retailers hebben er profijt van omdat zij een
nauwkeuriger beeld krijgen van consumentenaankopen.
Retailers kunnen zo ook aanbieden ‘op maat’ (promoties), en Albert Heijn heeft hier ook
(al) mee geëxperimenteerd. Op dit punt beginnen privacyaspecten en
consumentenactivisme een rol te spelen. Aangezien ik andere voordeelcoupons ontvang
dan mijn buurman, die ook bij AH boodschappen doet, kan dit wrevel opwekken. Een
nadere analyse kan dit verduidelijken.
Door voordeelcoupons aan te bieden, hoopt de winkelier zijn klanten te verleiden om
extra voorraad in te slaan, of om probeeraankopen te doen. Als ik meer voorraad in huis
heb, gaat wellicht de consumptie een klein beetje omhoog. Minstens zo belangrijk, zolang
de voorraadkast nog vol staat, zal ik waarschijnlijk geen aankopen doen bij de
concurrentie. De idee achter probeeraankopen is dat consumenten wellicht producten (of
productcategorieën) gaan kopen die ze voorheen nog niet kochten (het winkelmandje

wordt ‘voller’).
Omdat de winstmarges zo klein zijn bij supermarkten (enkele procenten), zal het
duidelijk zijn dat 30% of soms zelfs 50% korting diep snijdt in het promotiebudget van de
winkelier. De enige manier om dat realistisch te rechtvaardigen is als ik als consument
daardoor producten ga kopen die voorheen gewoontegetrouw niet in mijn winkelmandje
zaten. Je wilt als retailer extra marginale verkopen bewerkstelligen, om de korting die je
bij de promotie hebt weggegeven weer terug te verdienen.
Deze aanpak heeft tot gevolg dat je als winkelier bij het vaststellen van de ‘optimale’
coupons per consument dus moet voorkomen dat consumenten coupons ontvangen voor
de producten die ze normaal gesproken toch al zouden kopen. Tegelijkertijd wil je
coupons (promoties) kiezen die min of meer in het verlengde liggen van het normale
bestedingspatroon. Dat mogen nieuwe producten zijn, of exclusievere varianten van
producten die men normaal gesproken wel af en toe koopt.
Die strategie om de marginale verkopen te stimuleren, heeft dus tot gevolg dat mijn
buurman misschien juist de coupons ontvangt die ik graag had willen krijgen, en het zou
zomaar kunnen dat ik toevallig coupons krijg voor producten die hij gewoon is te kopen.
Dit soort van ‘discriminatie’ heeft al vaker tot consumentenactivisme geleid. Albert Heijn
heeft geen uitspraken gedaan of daar een causaal verband tussen bestaat, maar de laatste
jaren wordt de bonuskaart nauwelijks meer gebruikt voor dit soort depersonaliseerde
aanbiedingen. Meer over Big Data en privacy in hoofdstuk 5.

2.3 Micro-targeting
Big Data bieden vruchtbare grond voor doelgroepbepaling. Dat doen we grofweg op een
van twee manieren. Soms doen we dat door de markt als geheel te beschouwen en daar
segmenten in te onderscheiden. Een andere aanpak is door de relatie tussen
klantkenmerken en koopgedrag te bestuderen, en die samenhang te gebruiken om voor
individuele consumenten te bepalen hoeveel affiniteit zij hebben met een bepaald aanbod
(of product). Gewapend met die wetenschap kunnen we dan een ‘optimale’ doelgroep
bepalen voor commerciële aanbiedingen. Hiervoor zal ik de term micro-targeting
gebruiken.
Een essentieel verschil tussen deze twee benaderingen is dat in het eerste geval
(‘segmentatie’) we geen vastomlijnd criterium gebruiken om segmenten van elkaar te
onderscheiden. Het enige criterium dat we op voorhand aanleggen is dat de segmenten
onderling zo veel mogelijk van elkaar moeten verschillen, en dat we op zoek zijn naar een
indeling die binnen segmenten zo veel mogelijk gelijkenis tussen consumenten laat zien.
We laten een computeralgoritme alle beschikbare data doorzoeken (data-mining) om
precies die kenmerken te identificeren waarmee deze optimale segmentatie kan worden
gecreëerd.
In het tweede geval (micro-targeting) maken we bij de doelgroepbepaling wel gebruik van
een zelfgekozen criterium. Als een postorderbedrijf wil weten wat de meest geschikte
huishoudens zijn om een aanbieding voor kampeerspullen aan te richten, zoeken zij

specifiek naar klanten die vaker aankopen hebben gedaan uit het ‘kampeerassortiment’.
We spreken van micro-targeting om aan te geven dat het specifieke aanbod
(kampeerspullen) alleen relevant is voor een kleine doelgroep.
Het bedrijfseconomische probleem dat hiermee wordt geadresseerd, is dat bedrijven heel
veel verschillende aanbiedingen hebben, of zouden kunnen doen, maar dat het meestal
niet (kosten)efficiënt is om elk aanbod aan elke klant te doen. De database is simpelweg
te groot, er zijn te veel (mogelijke) aanbiedingen, en bedrijven willen hun klanten niet
vervreemden door ze te overdonderen met te veel aanbiedingen.
Dus moet er per commerciële campagne een optimale doelgroep worden gezocht. Maak je
die groep te groot, dan daalt het gemiddelde responsepercentage. Als je de doelgroep te
klein definieert, verkoop je minder dan zou kunnen, dus ook niet optimaal. Dit probleem
is wellicht de ‘killer-application’ voor Big Data, en meer daar over dus in hoofdstuk 3 over
business-cases.
Ter illustratie zal ik in dit hoofdstuk steeds praten over consumenten als eenheid van
analyse, maar dezelfde analytische aanpak gebruiken we ook om bijvoorbeeld individuele
transacties te beoordelen op frauderisico, of verzoeken tot toegang tot een netwerkrouter
screenen op inbreukrisico, etc. Het verschil tussen huishoudens, consumenten, of
transacties is alleen het niveau van granulariteit. Afgezien daarvan volgen we steeds
dezelfde aanpak, en worden over het algemeen ook min of meer dezelfde dataminingalgoritmes ingezet.
Hoe werkt micro-targeting? We verzamelen een dataset waarbij we een reeks aan
kenmerken (kolommen in een tabel) gebruiken om een bepaalde doelvariabele te
voorspellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vragen die kredietbeoordelaars stellen om
vast te stellen of je kredietwaardig bent, en zo ja, hoeveel men bereid is jou te lenen. Of
denk aan de kenmerken waaraan een transactie voldoet om de kans dat die frauduleus is
te voorspellen. Of aan de kenmerken waar prospects aan voldoen waarvoor we besluiten
of we wel of geen aanbod gaan doen.
Dit soort van voorspellingen kent een van twee soorten doelvariabelen, waarbij ik met
doelvariabele bedoel het kenmerk dat we willen voorspellen. Dus: kredietwaardigheid,
fraude, responsegeneigdheid van een prospectieve koper, etc. Die kenmerken zijn
(doorgaans) binair van aard (0/1). Of je blijft netjes aan de gemaakte
betalingsvoorwaarden voldoen, of je komt in achterstandsbehandeling. Of een transactie
blijkt frauduleus, of hij is legitiem. Een prospect kan reageren (iets kopen), of niet, etc.
De andere situatie is waar de doelvariabele die we proberen te voorspellen een getal is,
een zogenaamde continue variabele (een reëel getal, 0-∞). Dan hebben we het over
doelvariabelen zoals hoeveel gaat deze donateur aan het goede doel geven. Of denk aan de
vraag: wat is het verwachte klantrendement van deze prospect? Hoeveel belminuten gaat
deze klant per maand gebruiken? Etc.
Ongeacht of de te voorspellen waarde binair is (0/1), of continu (0-∞), de procedure om
de optimale doelgroep te bepalen, komt op hetzelfde neer. Aan elke klant wordt op basis

van het algoritme een responsekans toegedicht, en na wat wiskunde (een
integraalvergelijking) rolt daar een groepsgrootte uit die zowel de response van klanten
maximaliseert als de omvang van de groep minimaliseert (meer hierover in de volgende
paragraaf en hoofdstuk 3).
De reden waarom we de term ‘micro-targeting’ hanteren, heeft ermee te maken dat er
geen ondergrens is aan de minimale groepsgrootte die uit dit proces rolt. Hoe specifieker
de aanbieding, des te kleiner kan de groep zijn waar deze aan gericht wordt. De
belangrijkste factor hier is, hoe ‘gemakkelijk’ het is om dit proces te doorlopen. Dat wordt
in hoge mate bepaald door de hoeveelheid voorbewerking die de data moeten ondergaan
en de mate van automatisering van dit proces.
De contextvariabelen die we gebruiken om te voorspellen, zijn een weerspiegeling van
alles wat we ‘weten’ (meten) over deze klant. Gestroomlijnde datamanagement-processen
maken het mogelijk om zo’n dataset die we nodig hebben voor data-mining snel en
efficiënt samen te stellen. Het proces van modelbouw zullen we in de volgende paragraaf
nader toelichten, en ook dat kan in hoge mate ondersteund worden met automatisering.
Aangezien data-scientists schaars zijn, en dus vaak op het kritieke pad liggen naar succes,
is de relevante vraag zelden: ‘Kunnen we een beter model maken?’ (wat vrijwel altijd kan,
als je er maar genoeg tijd aan besteedt), maar veeleer: ‘Is dit model goed genoeg voor onze
bedrijfsdoelstellingen?’ Deze laatste overweging diepen we uit in hoofdstuk 3, voor nu
volstaat het om te zien dat een iets beter model weliswaar tot een meer accurate
voorspelling leidt, maar dat dit desondanks lang niet altijd de hoogste prioriteit moet
krijgen. Er liggen eenvoudigweg te veel belangrijke(re) uitdagingen te wachten. De
relevante vraag in de praktijk is doorgaans: moet ik langer aan dit model werken, of kan
ik beter aan een nieuw model beginnen?

2.4 Voorspellen in het verleden
Deze titel komt wellicht wat cryptisch over, maar illustreert een belangrijk en vaak
miskend fenomeen: wat we steeds hebben aangeduid als ‘predictive analytics’ speelt zich
in feite in zijn geheel in het verleden af. Wat bedoel ik hiermee?
Micro-targeting met Big Data draait om het vaststellen van ‘de beste’ doelgroep voor een
bepaald product of service. Je hebt een dataset met een verscheidenheid aan
klantkenmerken (de contextvariabelen), en op basis van deze kenmerken gaan we een
voorspelling afleiden. Hiervoor zijn zeer veel algoritmes beschikbaar. De keuze hangt af
van de aard van de doelvariabele, de attributen die je gebruikt om die voorspelling te
maken, de vereisten die aan de voorspelling worden gesteld en de vaardigheden (en
voorkeuren) van de data-analist.
Veel gebruikte algoritmes zijn regressieanalyse (in vele smaken), decision-trees, neurale
netwerken, support-vector-machines, Bayesiaanse netwerken en nog een scala aan
alternatieve methoden. Deze technieken verschillen onderling nogal. Behalve
verklaarbaarheid van de voorspelling, is er op voorhand niet zo (heel) veel te zeggen over
de kwaliteit (accuratesse) van de uitkomst. Er zijn heel wat studies gedaan om algoritmes

met elkaar te vergelijken, maar vertrouwdheid van de analist met het algoritme is
waarschijnlijk de belangrijkste factor voor de specifieke keuze en het succes van de
uitkomst.
Als een data-analist een voorspelling doet, gebruikt hij een dataset waarvan de uitkomst
‘bekend’ is om zijn model mee vast te stellen. Dus historische gegevens over klanten die
een kredietproduct hebben afgenomen, worden aangevuld met de uitkomst van het
proces: de doelvariabele wordt gevuld met een ‘1’ als die klant in achterstandsbehandeling
is gekomen, en met een ‘0’ als die klant altijd op tijd aan zijn financiële verplichtingen is
blijven voldoen. Soms wordt er nog een derde categorie gebruikt (weet de uitkomst (nog)
niet), maar voor de doeleinden van dit hoofdstuk is dat even niet zo relevant.
Het vullen van de waarden in de kolom met de doelvariabele ziet er in alle gevallen
hetzelfde uit. Dus: transactie bleek frauduleus, wordt ‘1’; legitiem is ‘0’, etc. Voor continue
variabelen wordt een historische dataset geraadpleegd waarin staat hoeveel een
benaderde donateur heeft geschonken (nul/niet, of het bedrag van de donatie), het
gerealiseerde klantrendement voor de klantprospects, het aantal gebruikte belminuten,
etc.
Je hebt dan een tabel met in de rijen entiteiten die je probeert te voorspellen (klanten,
transacties, etc.), en in de kolommen staan eerst een reeks kenmerken die je wilt
gebruiken om te voorspellen (alle beschikbare contextvariabelen), en vervolgens een
kolom met de doelvariabele die je voor nieuwe of toekomstige entiteiten wilt gaan
voorspellen. Want in deze dataset hoef je niets te voorspellen. In deze dataset is de
waarde van de doelvariabele voor alle rijen gevuld. Data-miners noemen dit bestand een
‘trainingset’, omdat hiermee het model wordt getraind dat later de voorspelling moet
maken.
Deze trainingset voeden we aan een algoritme en daarmee stel je dan het ‘best passende’
verband vast tussen de reeks met voorspellende variabelen en de doelvariabele. Dit
verband, dat de vorm aanneemt van een wiskundige vergelijking, noemen we daarna ‘het
model’ waarmee we voorspellingen gaan doen. Afhankelijk van het gebruikte algoritme
kan dat er op veel verschillende manieren uitzien. Maar steeds is het doel van dit model
om voor entiteiten (vaak: klanten) waarvoor we een voorspelling proberen te doen, een
kans toe te kennen dat die persoon gaat reageren, zijn krediet netjes aflost, hoe groot zijn
verwachte donatie zal worden, etc.
Voor de berekening van die kans, passen we het model toe op de klantprofielen in het
heden, waarvan we de verwachte uitkomst in de toekomst willen schatten of voorspellen.
De reeks met voorspellende variabelen die het model heeft gebruikt, stellen we vast
vandaag, het model voert een rekenkundige bewerking hierop uit, en daar rolt dan een
kans of schatting uit. De vorm van die berekening is heel verschillend voor alle
algoritmes, maar levert steevast een of andere score op die door middel van
integraalrekening kan worden bewerkt tot een statistische kans.
Neem het voorbeeld van Target in hoofdstuk 1, die konden ‘voorspellen’ welke klanten in
verwachting waren. Zij gebruikten data uit het verleden van vrouwen die een equivalent

van de Nederlandse ‘blije doos’ hadden besteld. Door hun koopgedrag voor en na de
zwangerschap met elkaar te vergelijken, werd duidelijk welke producten een indicatie
vormen dat iemand wellicht zwanger is. Bijvoorbeeld: stapt de klant over van
geparfumeerde naar ongeparfumeerde lotion, of begint ze ineens voedingssupplementen
te kopen die voor zwangere vrouwen worden aanbevolen?
Merk op dat er altijd een bepaalde hoeveelheid signaal en ruis door elkaar lopen. Het feit
dat zwangere vrouwen vaker zink gaan kopen, wil nog niet zeggen dat iedereen die zink
koopt ook zwanger is. En mensen kunnen ook ‘zomaar’ overstappen van geparfumeerde
naar ongeparfumeerde handzeep, etc. Als zich een samenstel van factoren voordoet,
neemt (statistisch) de kans toe dat dit koopgedrag geassocieerd is met zwangerschap,
maar het blijft een kansuitspraak.
Nadat dergelijke berekeningen in het verleden (dus op basis van vrouwen die voorheen
een blije doos hadden besteld) een patroon blootleggen dat waarschijnlijk zwangerschap
impliceert, gebruiken we die rekenmodellen om voor klanten in het heden te berekenen
in hoeverre het koopgedrag gelijkenissen vertoont met klanten die in het verleden
zwanger bleken te zijn. Wat we feitelijk doen is ‘lookalikes’ zoeken van zwangeren onder
de huidige klanten en de waarschijnlijkheid berekenen dat dit ook om zwangere vrouwen
gaat.
Maar er zijn altijd alternatieve verklaringen mogelijk. Misschien was er juist een
documentaire op tv over positieve effecten van voedingsupplementen op de gezondheid
en gaan ze daarom plotseling als warme broodjes. Voorheen werden ze weinig verkocht en
door een externe oorzaak neemt de vraag plotseling toe. Het blijven kansuitspraken. Voor
het merendeel van de gevallen gaat zo’n verklaring op (‘waarschijnlijk zwanger’), en
uitzonderingen bevestigen de regel. Statistiek doet uitspraken over groepen van mensen,
niet over individuen.
We classificeren klanten in het heden, onder de aanname (en dat is een zware aanname)
dat het verleden een betrouwbare voorspeller is van de toekomst. Maar hoewel het
verleden heel vaak een goede voorspeller is, zeggen beleggingsadviseurs niet voor niets
dat resultaten in het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

2.5 Big Data en ‘cloud-computing’
Cloud-computing is zo’n hedendaags onderwerp dat te pas en te onpas opdoemt in
discussies over Big Data. Met ‘de cloud’ bedoelen we dat gegevens (en/of software) op
virtuele platforms staan, die buiten de eigen bedrijfsmuren worden beheerd. Dat kan zelfs
buiten onze eigen landsgrenzen zijn, en mogelijk op meerdere, geografisch verspreide
locaties. Merk op dat we al langer met virtuele representaties werkten, maar die werden
dan ‘gewoon’ binnen de eigen muren (firewall) van de eigen organisatie beheerd.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van virtualisatie, en de servers zijn opgesteld in de eigen
bedrijfsruimtes, spreekt men van een ‘private cloud.’ De constructie waarbij de servers
buiten het bedrijf worden benaderd noemt met een ‘public cloud’, en in de volksmond is
dat meestal wat met cloud-computing wordt bedoeld. Daarnaast zijn er ook hybride

oplossingen denkbaar, waarbij een gedeelte van de data (bewust) ‘binnen’ worden
bewaard, en een ander gedeelte ‘buiten’ de eigen percelen.
Met de opkomst van zogenaamde datacenters, groeide het besef dat veel van die
beheertaken, inclusief security, door gespecialiseerde bedrijven efficiënter gedaan zou
kunnen worden dan door de interne IT-afdeling. Beheer van servers is voor de meeste
bedrijven nu eenmaal geen kerncompetentie. Uiteraard ging die trend gepaard met de
nodige zorgen met betrekking tot veiligheid.
In veel gevallen is de vrees dat gegevens in de cloud minder veilig zouden zijn onterecht.
Uiteraard zijn er risico’s, maar die bestaan ook wanneer een datacenter door de eigen ITafdeling wordt beheerd. Vaak is die interne bewaking en compliance veel minder strikt
dan bij een professionele externe provider. Daarbovenop worden bij externe providers in
de regel periodiek audits en externe veiligheidscontroles uitgevoerd. Dat kan intern
natuur lijk ook, maar hoe vaak gebeurt dat?
Outsourcing van IT-taken past prima in de keuze om je vooral op kerncompetenties te
richten en zo veel mogelijk componenten van dienstverlening die daar buiten vallen, af te
stoten. Cloud-sourcing is een heel logische vervolgstap in deze ontwikkeling.
Onderzoeksbedrijf Marketsandmarkets voorspelt dat cloud-computing wereldwijd zal
groeien van 28,4 miljard in 2010 naar 91 miljard in 2013, een samengestelde groei van
ruim 25%.
Cloud-computing biedt daarnaast een paar grote voordelen bij het werken met Big Data.
Een van de uitdagingen waar je mee zit bij Big Data is dat, in tegenstelling tot ‘normale’
datawarehouse-projecten, de volumes en verwachte groei van de hoeveelheid data zich
heel moeilijk laten voorspellen. En als er al voorspellingen worden gedaan, dan pakken
die vaak anders uit.
Cloud-oplossingen
stellen
je
in
staat om
de
benodigde
opslagruimte
organisatieafhankelijk mee te laten groeien met de werkelijke behoefte. Behalve beoogde
kostenbesparing, is die superieure schaalbaarheid een minstens zo belangrijke reden om
naar de cloud over te stappen. En voor bedrijven met veel locaties is de wereldwijde
beschikbaarheid door middel van gestandaardiseerde security-protocollen ook een pre.
De praktijk is vaak dat er hardware (schijfruimte, I/O-capaciteit) wordt gekocht die ‘past’
bij de prognose. Dat betekent in de praktijk dat die investering aanvankelijk veel stof staat
te vergaren, want het duurt een tijdje voordat al die gegevens geladen kunnen worden.
Stel daar het ‘pay per use’mechanisme van cloud-providers tegenover en het wordt al snel
duidelijk waarom daar kostenvoordelen te halen zijn.
Behalve het volume in opslag, is het voor IT-beheerders ook lastig om te voorspellen
hoeveel rekenkracht vereist is. Maar zelfs als je de benodigde rekenkracht zou kennen,
dan nog heb je (vermoedelijk) het grootste deel van de tijd een enorme overcapaciteit.
Maar als er zware query’s draaien (tijdens piekbelasting), heb je weer te kampen met
ondercapaciteit.
De mogelijkheid om schijfruimte, maar vooral ook rekenkracht naar believen te kunnen

opschalen, is de belangrijkste reden om Big Data in de cloud te beheren. Tel daar de
snelheid bij op waarmee deze techniek evolueert, en het is duidelijk dat professionals in
gespecialiseerde rekencentra daar beter en meer kostenefficiënt op in kunnen spelen.
Een van de overwegingen die je moet maken bij de keuze voor een (public) cloud, is waar
die gehuisvest is. Internationaal gelden er nu eenmaal heel verschillende regels met
betrekking tot privacy en gegevensbescherming. In Amerika heeft de overheid sinds de
invoering van de zogenaamde ‘Patriot Act’ (antiterreurwet) in 2001 zichzelf vergaande
bevoegdheden toegekend.
Alhoewel er ook binnen Europa nog verschillen bestaan, geldt meestal dat een locatie
binnen Europa voor Europese bedrijven meestal voldoende waarborgen biedt. Het spreekt
voor zich dat dit contractueel moet worden vastgelegd, waarbij de cloud-provider zich
committeert aan de privacyrichtlijnen die gelden voor het hoofdkantoor van de
betreffende afnemer.
Helaas is er nog geen specifieke wetgeving voor cloud-computing. Bedenk dat niet alle
gegevens dezelfde juridische status kennen. Klanten- en personeelsgegevens zijn
gevoeliger dan andere gegevens. Die aparte status noopt tot verscherpte veiligheid, en ook
striktere regels ten aanzien van werkprotocollen. Precies om die reden kiezen bedrijven
soms voor een hybride cloud, waarbij de meest gevoelige gegevens in private clouds, en de
minder gevoelige gegevens in public clouds worden opgeslagen.

2.6 Ongestructureerde data en sentimentanalyse
Tot dusver hebben we het voornamelijk gehad over gestructureerde data. Daar bedoelen
we data mee die zich laten opslaan in rijen en kolommen, zoals in een Excel-werkblad.
Maar een belangrijk, en nog grotendeels onontgonnen Big Data-terrein, is de analyse van
ongestructureerde data. Met ongestructureerde data bedoelen we tekst, beeld- en
audiomateriaal, maar ook log-files en allerhande (snel) veranderende datastromen.
Een bron met gestructureerde data kent altijd rijen en kolommen (een tabel), en vaak een
stelsel van dit soort structuren, wat we een datamodel noemen. Maar neem bijvoorbeeld
beeldmateriaal. Het is duidelijk dat foto’s en video (ook) enorm veel waardevolle
informatie (kunnen) bevatten. Algoritmes kunnen bepalen waar personen (en/of
gezichten) zich bevinden, en de software in digitale fotocamera’s gebruikt die technologie
al jaren.
Degenen die op Londen Heathrow ePassport-controles hebben gebruikt, worden op basis
van gelijkenis met hun paspoortfoto doorgelaten bij de immigratiedienst. Om deze reden
moeten de nieuwe paspoorten dan ook gestandaardiseerde foto’s hebben. Snel en efficiënt
lijkt ruim 95% van de paspoorthouders op deze manier succesvol te worden
geïdentificeerd.
Voor bewegende beelden is dit soort herkenningssoftware zo mogelijk nog belangrijker.
Als je bedenkt hoeveel uren registratiecamera’s aanstaan, en hoe lastig dit soort lineaire
opnames te doorzoeken zijn, dan wordt meteen duidelijk waarom ‘vooruitspoelen’ naar de

relevante passages essentieel is. Ontelbare uren worden opgenomen, waarvan slechts een
heel klein gedeelte door mensen opnieuw wordt bekeken.
Binnen het bredere speelveld van Big Data is de analyse van grafisch en audiomateriaal
(o.a. spraakherkenning) nog relatief nieuw. Er zijn nog weinig commerciële toepassingen,
en het onderzoek is tamelijk experimenteel. Aangezien foto’s en met name video
verantwoordelijk zijn voor een relatief groot deel van de dataopslagexplosie, mag je
verwachten dat we hier de komende jaren belangrijke innovaties zullen zien, en het
Google Glass-project is daar een voorbeeld van.
Analyse van tekstdata kennen we onder andere van zoekmachines. Zoekmachinealgoritmes maken gebruik van twee soorten techniek: analyse van text (text-mining), en
analyse van grafen. De eerste is wellicht evident: een zoekterm moet verwijzen naar de
inhoud van een webpagina. Het gebruik van grafen in zoekmachines werd vooral populair
gemaakt door Google, dat verwijzingen naar andere webpagina’s belangrijk maakte bij de
ordening van zoekresultaten. Vooral als die verwijzing kwam van een drukbezochte
website.
Maar er zijn ook heel andere toepassingen mogelijk van text-mining zoals het doorspitten
van jurisprudentie of patenten. Sommige bedrijven bezitten uniek IP (Intellectual
Property) en gebruiken dit als basis voor concurrentievoordeel. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan farmaceutische bedrijven. In de farmaceutische industrie investeert men enorme
bedragen in het ontwikkelen van nieuwe ‘compounds’ (medicijnen), waarvan slechts een
beperkt deel effectief blijkt en kan worden gepatenteerd.
Doordat er redelijk veel tijd verstrijkt (soms bijna tien jaar) voor een medicijn alle ‘tests’
heeft doorstaan en op de markt gebracht kan worden, moet al in een heel vroeg stadium
worden beslist of de zogenaamde compounds (moleculen of soms zelfs alleen delen
daarvan) de potentie hebben om ooit een commercieel medicijn te worden. In dat geval
probeert men patent aan te vragen, en de haalbaarheid van zo’n aanvraag hangt af van
reeds bestaande patenten, en hoe ‘uniek’ de aanpak is die men heeft gekozen om een
bepaald ‘compound’ te identificeren (dikwijls hoe het medicijn wordt gemaakt) of toe te
passen.
Om die overweging te maken, moeten alle relevante reeds bestaande patenten in
ogenschouw worden genomen. Dat geldt ook voor academisch onderzoek waarin
vergelijkbare elementen zijn onderzocht. Academisch onderzoek is per definitie publiek
domein, dus als een wetenschapper (in dienst van een universiteit) al heeft gepubliceerd
over een dergelijk onderwerp, daalt de kans snel dat er een patent kan worden geclaimd.
En zonder patent vervalt de basis voor concurrentievoordeel.
Alleen als een patent beschermd kan worden (typisch voor zo’n 15 jaar), geeft het
tijdsverloop tussen ontdekking en marketingrijp hebben van een product (meestal zo’n 710 jaar) voldoende kans op een rendabele businesscase. Aangezien het kostbaar is om een
nieuw middel marktrijp te maken, zal men anders minder snel geneigd zijn er verder in te
investeren. Soms spelen voor farmaceuten vergelijkbare problemen als concurrenten de
geldigheid van een bestaand patent betwisten. Een of enkele jaren extra ‘bescherming’

tegen concurrentie (door het patent) kan het verschil maken tussen een zeer winstgevend
middel, of niet.
Een andere belangrijke toepassing van text-mining is de analyse van log-files. De meest
gebruikte toepassing hiervan (momenteel) is de analyse van clickstream-gegevens. Elke
muisklik tijdens een bezoek aan een website leidt tot een digitale uitwisseling tussen de
server(s) waarop de website wordt gehost en de browser van de websitebezoeker. Dit
illustreert om te beginnen een enigszins vage grens tussen gestructureerde en
ongestructureerde gegevens.
Elke muisklik van elke individuele bezoeker genereert een regel in de webserver die wordt
‘gelogd.’ Analyse van die gegevens geeft inzicht in wat bezoekers zoal doen op een
website. Dit onderwerp is dermate interessant en belangrijk dat we er in het volgende
hoofdstuk uitgebreid bij stilstaan. Voor nu moge duidelijk zijn dat naast de
gestructureerde aspecten aan de interactie tussen webbrowser en webserver, er ook een
interessante ongestructureerde component is.
Door analyse van de zoektermen die voorafgaand aan de verwijzing door een
zoekmachine werden ingetypt, kan de website-eigenaar leren waar zijn bezoekers op
zoeken voor zij op een website aanbelanden. Zogenaamde SEO (Search Engine
Optimization) helpt bedrijven om een dominante positie te verwerven in de
zoekresultaten van Google, Bing, Yahoo, etc.
Daarnaast biedt de identificatie van gebruiker/machinekarakteristieken, die door de
browser naar de server worden gestuurd, belangrijke aanknopingspunten om te weten
wat voor soort browsers, en wat voor soort apparatuur wordt gebruikt om de website te
bezoeken. Het is nu eenmaal niet mogelijk om een website voor alle typen gebruikers te
optimaliseren, dus wil je graag weten hoeveel mensen mobiel surfen en hoeveel een vaste
machine gebruiken. Ook het type browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome,
etc.) is van belang om te bepalen hoe je de website ‘het beste’ kunt bouwen en testen.
Dit is weer zo’n voorbeeld van secundaire analyse. In eerste instantie vindt de
uitwisseling tussen server en browser plaats om ervoor te zorgen dat de website op ‘de
juiste manier’ wordt weergegeven door de browser. Maar behalve dat onmiddellijke
gebruiksdoel, kun je diezelfde server-logfiles dus ook prima gebruiken om het surfgedrag
van de bezoeker tot in minutieus detail te analyseren.

2.7 Sentimentanalyse
Op het internet kennen we een fenomeen dat ‘virale marketing’ wordt genoemd. Net zoals
Dave Carrolls protestsong tegen United Airlines zich ‘als een virus’ razendsnel
verspreidde, kunnen consumenten die een negatieve ervaring hebben, hun belevenissen
via sociale media razendsnel met al hun kennissen en vrienden delen. Als die dan weer
die berichten doorgeven, gaat zo’n bericht als een lopend vuurtje in de rondte.
Bijna alle grote bedrijven hebben deze trend gesignaleerd, en hebben naast ‘gewone’
klantenservice, tegenwoordig ook speciale afdelingen die zich bezighouden met social

media. Op onder andere Facebook en Twitter, maar ook op blogs, wiki’s, en internetfora
‘luisteren’ bedrijven in real-time naar dit soort signalen uit de markt. Interessant genoeg
reageren bedrijven in de sociale media dikwijls aanmerkelijk sneller op klachten, dan via
hun ‘reguliere’ klantenservice. Wellicht omdat men zich bewust is van de virale risico’s.
Big Data in combinatie met text-mining speelt hier een vernieuwende rol in de manier
waarop bedrijven voeling kunnen houden met hun markt. Klanten zijn opmerkelijk
openhartig in social media. Dit kan confronterend zijn, maar ook leerzaam. Ongeacht of u
uw ogen ervoor sluit, dezelfde geruchten over uw bedrijf doen de ronde op internet. Het
blijkt dat datamining-algoritmes verrassend accuraat het ‘sentiment’ in tekstberichten
kunnen identificeren. Beheersing van deze technologie helpt om alert te blijven op
recente belevenissen van uw klanten.
Verschillende wetenschappelijke onderzoekers (O’Connor, Bollen et al) hebben al een
voorspellende (!) relatie aangetoond tussen sentimenten op Twitter en de
koersbewegingen op de aandelenbeurs. Tobias Preis van Warwick Business School heeft
recentelijk vergelijkbare bevinden gepubliceerd op basis van zoektermen die bij Google
werden gebruikt. Dat is markant, omdat Google deze resultaten (frequenties van
keyword-searches) publiek maakt, en die gegevens zijn dus voor eenieder toegankelijk.
Door social media, wiki’s, blogs en andere publieke internetbronnen in real-time te
volgen, kunnen bedrijven alert blijven op sentimenten in de markt, en hun beleid daar op
aanpassen. Met name kort na de lancering van nieuwe (reclame)campagnes, beleids- of
prijswijziging, introductie van producten, etc., kan internet zo een ongelofelijk
waardevolle bron zijn om in te spelen op sentimenten onder consumenten.
Een jaar of twee geleden zag ik op Twitter een zogenaamd ‘trending topic’, actuele
onderwerpen die in de linker marge worden weergegeven. Een ‘trending topic’ is een tekst
(voorafgegaan door een #, de hashtag) die plotseling opvallend vaak verschijnt. Twitter
breng deze trending topics apart onder de aandacht. Nog zo’n voorbeeld van het ‘virale’
effect van social media. Mijn oog werd getrokken door de hashtag ‘McLobster’. Uit
nieuwsgierigheid besloot ik erop te klikken:
Seriously tho this McLobster looks like a hotdog bun full of recycled food from
the garbage can
Fun Fact: The McLobster isn’t made from real lobster, but it does have traces of
Admiral Ackbar’s people in it.
Ladies if he buys you a McLobster RUN he’s trying to kill you and get away with
it fellas same thing
What in the little mermaid hell is a McLobster?
Th e McLobster looks like somebody ate some hot wings and cole slaw.... and
threw up in a hot dog bun
I just went into the Trending Topic of McLobster...because I had no clue what
people were talking about. I need an eraser for my brain. Now.

Na het lezen van deze commentaren moest ik hard lachen, maar ik voelde ook een zeker
medeleven met de (arme) productmanager bij McDonald’s die dit product had gelanceerd.
Het ene commentaar was nog cynischer dan het andere en het mag dan ook geen
verwondering wekken dat ik dit product nooit (meer) ben tegengekomen bij McDonald’s.
Als dit de commentaren zijn als je product de eerste dag aan consumenten wordt
voorgeschoteld, dan heb je overduidelijk een imagoprobleempje.
Het aardige van sentimentanalyse is dat de resultaten meestal ‘voor zich’ spreken. Er is
niet al te veel wetenschap vereist om vast te stellen of de uitkomsten statistisch
significant zijn. Als consumenten een nieuwe campagne afkeuren, is het alsof men zich
‘anoniem’ waant op internet. Uitingen zijn vaak ongenuanceerd en expliciet. Deze
polarisatie draagt natuurlijk bij aan het virale effect en maakt dat bedrijven zo alert zijn
om te reageren, voor het ‘virus’ de kans krijgt zich te verspreiden.
In dit opzicht vertoont sentimentanalyse grote gelijkenissen met kwalitatief
marktonderzoek (waarbij zogenaamde ‘focusgroepen’ producten of diensten bespreken).
De resultaten in deze tak van sport zijn vaak zo evident en overtuigend dat discussies over
wat consumenten er ‘echt’ van vinden heel snel worden beslecht. Vooral als managers
aanwezig zijn bij die focusgroepen (meestal gebruikt men gesloten tv-circuits om de
gesprekken te volgen). Als consumenten het ‘niets’ vinden, blijkt dat meestal
overduidelijk. Dit in tegenstelling tot kwantitatief marktonderzoek (enquêtes, etc.), waar
de resultaten vaak genuanceerd en ambigue zijn.
Sentimentanalyse helpt bedrijven om in nauw contact te blijven met ‘de markt’, en om
heel snel te reageren als hun imago op het spel staat. De uitkomsten zijn zelden
‘wetenschappelijk’, maar vrijwel altijd overtuigend. Op internet luchten klanten vrijelijk
hun hart. Door het netwerkeffect van social media worden reputaties verrassend snel
gemaakt en gebroken. Virale verspreiding van sentimenten werkt als een versterker:
kleine incidenten kunnen zo grote gevolgen krijgen.

2.8 Do’s and don’ts
Do
Creëer meer en grotere nieuwe markten door nicheproducten aan te bieden aan
consumenten met unieke voorkeuren. Ontwikkel technische competenties om
kostenefficiënt grote groepen klanten ieder een gepersonaliseerd aanbod te kunnen
doen.
Installeer unieke identificatiesleutels in je primaire proces (zoals de identificatiecode
op een loyaliteitskaart) om een zo volledig moge lijk beeld van de totale consumptie
van individuele klanten te kunnen samenstellen.
Door een gedetailleerd en compleet beeld te vergaren van consumentengedrag, kun je
heel precies vaststellen welke consumenten belangstelling zullen hebben voor uw
producten. Deze micro-targeting helpt om efficiënt met marketingmiddelen om te gaan
en om consumenten het gevoel te geven dat je hun voorkeuren echt begrijpt.
Voorspellen door middel van data-mining-algoritmes helpt om niet alleen te weten wat

er nu in de markt gebeurt, maar ook om accurate voorspellingen te doen over
toekomstige consumptie. Dit alles onder de aanname dat het verleden ook werkelijk
een goede voorspeller is van de toekomst.
Door het netwerkeffect van internet en sociale media kunnen positieve of negatieve
sentimenten van consumenten zich razendsnel verspreiden. Houd een vinger aan de
pols en reageer snel als uw imago in het geding is.
Don’t
Installeer pas een loyaliteitsprogramma als de hele bedrijfsvoering dit kan
ondersteunen. Klanten verwachten een consistente ervaring, ongeacht waar en
wanneer zij hun aankopen doen. Kan iedereen in het bedrijf uw beste klanten
(onmiddellijk) herkennen?
Verzamel niet ‘zomaar’ data. Afgezien van de meldplicht(en) bij het College
Bescherming Persoonsgegevens, kan een klein beetje planning vooraf enorm veel extra
waarde aan die gegevens toevoegen. Hebt u al bedacht hoe gegevens gekoppeld gaan
worden? Via welke databases en met welke sleutels? Als u die opneemt in het primaire
proces, kan dat achteraf een hoop datavervuiling en extra werk schelen.
Verzamel alleen (of in ieder geval vooral) gegevens over uw klanten als gebleken is dat
deze hun gedrag ook werkelijk helpen te voorspellen. Veel traditionele sociodemografische kenmerken blijken hele zwakke voorspellers van individueel gedrag.
Ken de beperkingen van ‘predictive analytics’: we voorspellen alleen voor zover
condities in de markt stabiel zijn en onze aannames nog steeds opgeld doen. En ook
dan zijn voorspellingen niet meer dan waarschijnlijkheidsuitspraken, het zegt niets
over individueel gedrag. Uitzonderingen bevestigen de regel.
Probeer geen wetenschappelijk ‘bewijs’ te verzamelen over consumentenopinies op
internet. Uw steekproef is niet representatief en virale marketing kan effecten heel
snel buiten proportie versterken.

2.9 Samenvatting
Big Data kent vele toepassingen. Bedrijven die in het Big Data-tijdperk hun
concurrentievoordeel willen beschermen, doen er goed aan vertrouwd te blijven met
recente innovaties. Door de (veel) lagere kosten om consumenten digitaal te bereiken, is
een soort hyperfragmentatie van de markt opgetreden. Consumenten zijn gewend geraakt
om op maat bediend te worden.
Fragmentatie van de markt heeft tot gevolg dat steeds vaker van bedrijven verwacht wordt
dat zij hun producten voor individuele consumenten configureren. Wie niet meekan in
deze trend, riskeert om links en rechts voorbij gefietst te worden door ‘concullega’s’ die
hun klanten wél een op maat gesneden gebruikservaring kunnen bieden. Doordat
markten steeds transparanter zijn, weten consumenten die alternatieven ook steeds
sneller te vinden. Tel hierbij op dat deregulering ervoor zorgt dat u met steeds meer
concurrenten rekening moet houden, en het wordt duidelijk waarom uw klanten alsmaar
veeleisender worden.

De competentie om klantgedrag heel precies te kunnen voorspellen, stelt je in staat om
hele kleine marktsegmenten ‘op maat’ te bedienen. Het Big Data-tijdperk helpt grote
bedrijven, met competente data-scientists, om hun klanten het gevoel te geven dat hun
voorkeuren worden herkend. En dat daar ook rekening mee wordt gehouden. Irrelevante
aanbiedingen staan haaks op dit gevoel en zijn niet alleen zonde van je marketinggeld,
maar zenden ook een verkeerde boodschap uit.
Doordat consumenten zich op internet soms heel expliciet en ongenuanceerd uitlaten,
valt er heel wat te leren over hun ‘werkelijke’ opinie. De versterkte netwerkeffecten van
social media lijken soms op een megafoon: een enkel incident kan zo heel veel mensen
bereiken. Met alle (imago)gevolgen van dien. Door een adequate social-mediastrategie, en
responsieve klantenservice kunnen bedrijven hun merk bewaken en beschermen.

3 ROI: hoe krijg je de businesscase voor Big Data rond?
Investeren in Big Data is een keuze. Een managementkeuze. Veel ondernemingen hebben
niet alleen een schaarste aan kapitaal om alle mogelijke ondernemingsplannen te kunnen
financieren, zij kampen minstens zo vaak met een schaarste aan managementaandacht
om projecten te kunnen begeleiden. Binnen dat spanningsveld moeten Big Data-projecten
niet alleen rechtvaardiging zoeken voor het benodigde geld, maar ze moeten ook
voldoende managementaandacht trekken opdat een (senior) manager daar zijn schaarse
tijd in wil investeren.
Om die benodigde aandacht en investeringen te rechtvaardigen, is het niet meer dan
redelijk dat Big Data-projecten, net als alle andere, hun bestaansrecht verantwoorden
door een businesscase. Het lastige van dit soort businesscases is dat investeringen in
data-analyseprojecten een hoog R&Dkarakter (Research & Development) kennen: je weet
van tevoren dat slechts een (relatief klein) deel van die initiatieven ook werkelijk
significant zal bijdragen aan de bottom-line.
Er zijn parallellen te trekken met farmaciebedrijven die continu meerdere nieuwe
medicijnen ontwikkelen, in de hoop dat enkele daarvan de gehoopte ‘blockbusters’ zullen
worden. Blockbusters in de farmacie (maar hetzelfde begrip hanteert men ook in de
filmindustrie) zijn middelen waar (heel) veel geld aan wordt verdiend, en die de
investeringen in al die andere middelen die geen commercieel succes zijn geworden,
(ruimschoots) compenseren. Op een vergelijkbare manier worden investeringen in Big
Data dikwijls omgeven door onzekerheid over de ROI (Return on Investment). Dit vereist
visie, vasthoudendheid, maar ook oordeelkundig management als de keuze gemaakt moet
worden om bepaalde projecten door te zetten of te staken.
Farmaciebedrijven managen de nieuwe medicijnen die zij ontwikkelen als een portfolio.
Ze weten dat de meeste middelen, hoe veelbelovend ook, waarschijnlijk toch geen
commercieel succes zullen worden. Alleen weet je van tevoren helaas niet welke middelen
een succes, en welke een flop worden. Daarom hebben ze steeds meerdere producten, in
verschillende stadia van ontwikkeling. Op een vergelijkbare manier kun je ook meerdere
Big Data-ijzers in het vuur houden. Sommige initiatieven zullen tot belangwekkende
ontdekkingen en innovaties leiden, andere blijken achteraf alleen ‘nice to know.’
Deze onzekerheid met betrekking tot ROI komt ook tot uiting in de (veelal
internationale) bedrijven die in de loop der jaren zijn gekomen en gegaan. Neem
bijvoorbeeld Amazon: vele jaren hadden zij een hoge beurswaarde, ondanks de
aanhoudende verliezen. Investeerders hielden het vertrouwen vast dat een internetretailer met zulke gedetailleerde gegevens over klantgedrag en -voorkeuren op den duur
winstgevend zou worden. Oordeelkundig verzamelen en uitbaten van Big Data is sinds het
begin van het internettijdperk (met Google voorop) een bepalende factor voor succes.
Een vergelijkbare afweging als bij Amazon heeft ook gespeeld rondom de beursgang van
Facebook: zonder ooit een cent winst gemaakt te hebben, en ondanks een onduidelijk

businessmodel (waar gaan ze in de toekomst hun geld aan verdienen?), ging het aandeel
op 18 mei 2012 voor $ 38 naar de beurs, wat gelijk stond aan een beurswaarde van zo’n $
90 miljard. Na de duikvlucht die het aandeel aanvankelijk maakte, lijkt de koers zich
momenteel weer te stabiliseren rond $25. Deze waardering is louter en alleen gebaseerd
op de verwachting dat Facebook ooit een manier vindt om geld te verdienen met al die
gedetailleerde gegevens die ze verzamelen over 1 miljard gebruikers.
Maar naast bedrijven als Amazon dat zelfs de internetbubbel van 2000 lijkt te hebben
overleefd, en Facebook, een lieveling van (sommige) beursanalisten, zijn er evenzoveel
(of meer) bedrijven die het toch niet hebben gehaald. Durfkapitaalinvesteerders zien die
kansen (en bedreigingen), en spreiden hun belangen navenant. Zij weten dat niet alle
investeringen even lonend zullen zijn, maar zolang het investeringsportfolio als geheel
een gezonde opbrengst laat zien, blijft het aantrekkelijk om in veelbelovende start-ups te
investeren.
Op een vergelijkbare manier zul je bij Big Data-initiatieven enig respijt moeten inbouwen
in businesscases. Als van tevoren al evident was hoe je meer geld kon verdienen door data
te verzamelen die je nu nog niet hebt (meestal: nog niet op de juiste manier hebt
opgeslagen), dan hoefde je geen discussie te voeren over de businesscase. Juist omdat
niet altijd op voorhand zeker is waar je de jackpot wint, moet je inzetten op kansrijke
initiatieven. En dat soort van initiatieven moet je ook beheren voor wat ze zijn:
veelbelovende ontwikkelingen, waarvan de ROI moet worden vastgesteld.
Als die beloftevolle projecten dan uiteindelijk toch niet blijken te materialiseren, probeer
je er tijdig weer uit te stappen. Waar het om gaat is dat – net als bij
durfkapitaalinvesteringen – het portfolio aan activiteiten samen wel degelijk een
positieve bijdrage levert aan de bottom-line. Doordat Big Data-technologie zo enorm snel
evolueert, is het nu eenmaal onmogelijk om alle relevante (technische) innovaties te
voorspellen. Door meerdere ijzers in het vuur te houden, geef je jezelf de beste kans om
(in de eerste hand) kennis en deskundigheid op te bouwen.
Big Data zijn dermate kennisintensief dat bedrijven die een (commerciële) kans ruiken,
vervolgens ook de leercurve door moeten om nieuwe technologie te gelde te maken. De
ronduit wisselende successen van ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer
Relationship Management), en datawarehouse-projecten in de afgelopen decennia tonen
aan dat nieuwe technologie weerbarstig is. Dat is zelden een probleem met de techniek,
maar veel vaker een uitdaging in hoe dat soort projecten met succes geleid moeten
worden, en ingebed kunnen worden in een staande organisatie.
Als je de vereiste kennis en deskundigheid binnen je organisatie eenmaal hebt
opgebouwd, kun je snel oogsten als de situatie daartoe aanleiding geeft. Dat wil zeggen,
als je een overtuigende businesscase ook met de juiste (interne) betrokkenen, en ingebed
in een vruchtbare organisatie context weet aan te vliegen. Het probleem is zelden alleen
techniek, succes of falen hangt veel vaker af van de juiste mensen, met het juiste
bewustzijn en de juiste vaardigheden. Big Data vragen veel van die ‘vaardigheden’, en dus
is het zaak om op tijd te investeren in de bijbehorende competenties.

De historische ontwikkeling van Big Data-voorlopers zoals ERP en CRM, maar ook
datawarehousing, zijn illustratief. Deze technologie werd aanvankelijk soms vooral als
‘IT’ gezien. Door dit soort projecten als IT-initiatief te beginnen, was het vanaf het begin
(te) moeilijk om succesvol te worden. Al deze innovaties van de afgelopen decennia
hebben met elkaar gemeen dat zij zich voornamelijk op het snijvlak van business en IT
bevinden. Tegenwoordig zetten heel veel bedrijven ERP en CRM met veel succes in. Maar
de eerste jaren waren moeizaam, soms pijnlijk en heel kostbaar.
Hetzelfde dilemma zien we ook weer bij Big Data: gegevens opslaan is niet het probleem.
Pas door analytics op de juiste plaats en wijze toe te passen, kunnen we er waarde aan
ontlenen. Waar het op aankomt is dat data-scientists, samen met businessmanagement
de nieuwe technologie in dienst van bedrijfsdoelstellingen weten in te zetten.
Vergelijkbare innovaties uit het verleden (zoals ERP, CRM, etc.) laten zien dat succes bij
dit soort projecten een combinatie is van kans en kennis.
Neem bijvoorbeeld ING Direct. Voor het concern was ING Direct jarenlang een parel in de
kroon. ING Direct is hoofdzakelijk een spaarbank (zogenaamde ‘mono-liner’) die door
beursanalisten heel lang met bijna de dubbele koers/winstverhouding werd gewaardeerd
als de rest van ING. Dit is een mooi voorbeeld van Big Data (en vernuftige CRM) die
worden ingezet om acquisitie van nieuwe klanten, maar ook cross-, en up-sell te
stroomlijnen. Efficiënte operaties, een transparant businessmodel en een sterke
propositie voor klanten. ING Direct biedt zelden de hoogste rente, maar wel altijd een
concurrerend tarief. Spaargeld is altijd direct opvraagbaar. Voeg daar een ‘geen kleine
lettertjes’-filosofie aan toe, en het is duidelijk waarom die formule aanslaat bij klanten
(die banken vaak wantrouwen).
De kennis die binnen ING Direct bij eerdere lanceringen was vergaard, werd door het
management zorgvuldig getransplanteerd naar nieuwe landen door managers en
medewerkers bij de lancering in een nieuw land steevast mee te laten verhuizen naar een
volgende start-up. Van de eerste lancering van ING Direct Canada in 1997, via Spanje
1999, Australië 1999, de VS 2000, Duitsland (meerderheidsbelang in 2001) en Engeland
2003. Inmiddels heeft Rabo International een vergelijkbaar concept in de markt gezet
(Rabo mono-line spaarbanken) in landen als Polen, Portugal, Ierland, België. En ook bij
Rabo is het delen van kennis over nieuwe technologie een sleutel tot succes.
Big Data vereisen kennis en kunde die beschikbaar moeten zijn op het moment dat ‘de
volgende’ commerciële kans zich aandient. Door een portfolio aan Big Data-initiatieven te
openen, bouw je kennis op binnen de organisatie, en kun je kapitaliseren op de meest
succesvolle pilotprojecten.

3.1 Exploratieve data-analyse
We kunnen er niet meer omheen: Big Data zijn in een hype-cyclus aanbeland. In dit
klimaat zoeken veel bedrijven naarstig naar toepassingen om Big Data in te zetten om
hun dienstverlening te verbeteren, klantrendement te verhogen, kosten te besparen,
operationele processen te stroomlijnen, merkbekendheid te vergroten, etc., etc.

Voor sommige bedrijven lijkt de voornaamste reden om in te stappen in deze trend de
angst om ‘de boot te missen’, achter te blijven bij een trend die ‘alle’ concullega’s lijken te
omarmen. Niemand wil de slag missen in deze vaart der volkeren, dus worden Big Datainitiatieven te hooi en te gras gelanceerd. Nadat het Big Data-project van start is gegaan,
zoeken de betrokkenen vervolgens naarstig naar businesscases om de investeringen te
rechtvaardigen. De wereld op zijn kop.
Als je met data meer geld wilt verdienen (en wie wil dat niet?), dan is er eigenlijk maar
één logische volgorde: op basis van je bedrijfs- (of afdelings) strategie bepaal je waar
verbetering gewenst is. Bedrijfsdoelstellingen bepalen waar je Big Data als eerste moet
inzetten en niet andersom. Een businessprobleem en businessdoelstellingen sturen inzet
en aard van je data governance. Het businessprobleem dicteert waar je verbetering wilt
zoeken, niet andersom. Data-analyseprojecten beginnen nu eenmaal altijd met een
businessprobleem.
Jaren geleden, toen ik nog jonger, en nog ietsje naïever was dan nu, werd ik eens door een
klant benaderd. Ze hadden juist een prachtige database geimplementeerd en daar
bovenop een state-of-the-art business intelligenceoplossing laten bouwen. So far, so good.
Eenmaal op dit punt aanbeland was de vraag van de voorzitter: ‘Nou we al die gegevens zo
mooi hebben georganiseerd, moet daar toch wel iets moois mee te doen zijn?’
De rijkdom, het niveau van detail, de manier waarop die gegevens waren opgeslagen, alles
zag er even mooi en professioneel uit. Dus inderdaad, mijn eerste ingeving was ook: ‘Daar
moet wat uit te halen zijn.’ In mijn jeugdige overmoed liet ik me verleiden om deze
opdracht aan te nemen, zonder dat ik eigenlijk wist welk probleem men met al deze
gegevens dacht te gaan oplossen.
Op dat moment deed zich een interessante dynamiek voor, eentje waar data-scientists
soms ook last van hebben (of kunnen krijgen...) als men grote hoeveelheden gegevens
‘alvast’ heeft opgeslagen ‘voor het geval dat’. Voor ik de opdracht had aanvaard, was er de
legitieme vraag: ‘Wat is binnen onze business het grootste businessprobleem?’ Nadat ik
de opdracht had aanvaard (zonder te weten waar ik de bedrijfsvoering kon optimaliseren),
was het mijn probleem om te bepalen wat ‘het’ (grootste, belangrijkste, meest urgente)
probleem was in de bedrijfsvoering.
Peter Drucker stelde in dit kader eens een paar hele eenvoudige, maar cruciale vragen:
1. Wat is je business? Wat probeer je te bereiken? Waarom zijn jullie anders dan
anderen?
2. Hoe definieer je resultaten?
3. Wat zijn je kerncompetenties? Hoe zijn die gerelateerd aan je resultaten?
Door deze vragen samen met het management te doorlopen, heb je een eerste diagnose
waarmee je op zoek kunt gaan naar een beoogde verbetering.
Elk data-analyse-project moet (idealiter) beginnen met een businesscase. Als je een Big
Data-project begint zonder businesscase, is het vervolgens de (ietwat ondankbare) taak
van data-scientists om vast te stellen wat ‘het’ probleem is. Door exploratieve data-

analyse kun je dit soort discussies proactief voeden. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Het valt me
op dat van de prospects die via Google Adwords worden geworven, 70% na 1 jaar inactief
wordt. Voor de overige nieuwe klanten is dat ‘slechts’ 40%. Wist u dat? Vinden jullie dat
een probleem? En zo ja, hoe gaan jullie daarmee om?’
Exploratieve analyse heeft meestal ten doel om opmerkelijke wetenswaardigheden in de
database te identificeren en die vervolgens als zogenaamde ‘businessfacts’ te presenteren
aan het management. Sommige bevindingen zullen veel aandacht krijgen, andere weinig.
Soms doen zulke resultaten de wenkbrauwen fronsen en andere keren haalt men
ongeïnteresseerd de schouders op. Door discussies te voeden met ‘feiten’ kun je als datascientist veel effectiever met businesspartners brainstormen, dan wanneer je ‘blue sky’
probeert te bedenken waar de bedrijfsvoering ondersteund zou kunnen worden met Big
Data-toepassingen. En passant leren stakeholders wellicht nog het een en ander over hun
eigen business.
Berry en Linoff (2004) definiëren data-mining als de verkenning en analyse van zeer
grote hoeveelheden door middel van geautomatiseerde procedures met als doel om
betekenisvolle en bruikbare patronen te ontdekken. Dat doen we nooit ‘zo maar.’ Je zet
data-miningexpertise in om te helpen bij het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Big
Data bieden mogelijkheden om in je rijkdom aan gegevens patronen te ontdekken die
helpen om beslissingen te ondersteunen. Dat gebeurt nooit in een vacuüm, maar altijd
impliciet of expliciet in lijn met de geldende strategie. Meer daarover in het volgende
hoofdstuk.

3.2 Big Data en strategie
Als je een businesscase voor Big Data van de grond wilt krijgen, zal dat meestal beter gaan
wanneer je erin slaagt de businesscase (evident) in lijn te brengen met de (gekozen)
bedrijfsstrategie. Elk bedrijf heeft ‘een’ strategie, alhoewel veel bedrijven zich niet (of
nauwelijks) bewust zijn van hun strategie. En als er al gesproken of geschreven wordt
over bedrijfsstrategie (bijvoorbeeld in de corporate prospectus), wil dat nog lang niet
zeggen dat de gevoerde en gecommuniceerde strategie op één lijn liggen.
Hier ligt een uitdaging voor BI-professionals, en data-scientists. Aangezien je de
gecommuniceerde strategie niet op voorhand ‘blind’ voor waar moet aannemen, is het
zaak om je voelsprieten uit te steken als je prioriteiten stelt. Hoe bepaal je indicatoren
voor de werkelijke (vaak impliciete) strategie? Een van de meest valide graadmeters zijn
beloningen, bonussen en targets. Wanneer is een manager ‘succesvol?’ Wat moet hij doen
om een (hogere) bonus te krijgen? Wat zijn de individuele en afdelingstargets? Hoe
worden deze opgesteld?
Maar al te vaak klinkt het beleid: ‘Wij vinden klantenservice belangrijk’, terwijl de
managers van een customer-contactcenter worden afgerekend op efficiency van
dienstverlening en niet op klanttevredenheid (of zelfs tevredenheid met de telefonische
service). Dat zijn duidelijke indicatoren dat ‘de strategie’ zoals die wordt uitgesproken,
wellicht anders is dan de strategie die men werkelijk nastreeft in de bedrijfsvoering.

Ik werkte eens voor een succesvolle retailer in de mode-industrie. Door de onstuimige
expansie was dat bedrijf met een heel sterk merk qua besturing het MKB-stadium
duidelijk ontgroeid (men verkocht in 65 landen), maar de directievoering kon maar
moeilijk meegroeien met het veroverde marktaandeel. Dat was voor een groot deel te
wijten aan versnipperde informatievoorziening. Dit manco werd onderkend zodat men
besloot een datawarehouse te bouwen om te voorzien in meer consistente rapportages.
Veel (snel) groeiende bedrijven realiseren zich op enig moment dat Excel wel handig en
krachtig is, maar dat het ook een redelijk kwetsbaar tool is voor informatievoorziening.
De recente versies bieden heel veel databasefunctionaliteit, zodat je er best heel
vernuftige rapportages mee kunt maken. Alleen zijn die niet per se consistent, of centraal
geconsolideerd. Iedereen kan in Excel zijn eigen werkelijkheid creëren. De discussies die
daarna losbarsten over ‘de juiste’ cijfers (welk spreadsheet heeft ‘gelijk’?) zijn niet alleen
frustrerend en tijdrovend, ze voegen ook geen enkele waarde toe aan de bedrijfsvoering.
Discussies die niet alleen verloren tijd betekenen, maar vaak ook ronduit
contraproductief zijn. Zo ook bij deze klant.
In dit bedrijf werden managers (vooral) afgerekend op fulfillment. Zijn de toegezegde
producten ook tijdig leverbaar? Als je modeproducten inkoopt als winkelier, besluit je
wellicht in het voorjaar (uiterlijk de zomer) al over je collectie voor de aankomende
winter. Maar die moet daarna nog wel ‘even’ geproduceerd en verscheept worden.
Productie gebeurt meestal ‘in bulk’ in lagelonenlanden, waardoor de doorlooptijd tussen
bestelling, inkoop van stoffen, productie, tot en met verscheping aanzienlijk kan oplopen.
Al die voorraad plannen en op tijd distribueren uit je pakhuis is op zich al moeilijk. En dat
is dan zelfs nog zonder rekening te houden met wisselende vraag, gecancelde orders, extra
orders, etc.
Door verschillen in definities met betrekking tot voorraad, tijdstip van verschepen, etc.,
kon de afdeling verkoop ‘terecht’ constateren dat zij hun doelstellingen hadden
gerealiseerd en logistiek ‘terecht’ rapporteren dat zij goed bezig waren. Maar intussen
zaten winkeliers wel te wachten op leveringen voor hun winkel! Consistente
bedrijfsinformatie heeft behalve met opslag van gegevens minstens zo vaak met de
interpretatie ervan te maken.
In dit bedrijf was ‘de strategie’ zoals men die communiceerde (de directie) gericht op het
veroveren van (een dominant) marktaandeel en het neerzetten van een ‘sterk merk.’ Maar
als je naar de praktijk van alle dag keek en de doelstellingen van medewerkers naliep, dan
bleek dat het bedrijf bestuurd werd met een focus op efficiency van distributie. Dit soort
verschillen tussen beoogde en gerealiseerde strategie zijn zeker geen uitzondering.
Bedenk daarom dat je er altijd goed aan doet je oren en ogen goed de kost te geven als het
management praat over strategie.
Om ons denken over strategie te verbreden zal ik twee modellen voor bedrijfsstrategie uit
de literatuur aanhalen, en ze met elkaar in verband brengen. Michael Porter is op het
gebied van strategie een van de bekendste auteurs. Treacy en Wiersema hebben een
alternatief dat ik aan Porters aanpak zal relateren.

Michael Porter betoogt dat bedrijven ofwel op prijs, dan wel op product kunnen
concurreren. Daartussen ligt een continuüm. Ook als een bedrijf op productkwaliteit
concurreert, wil dat niet zeggen dat het niet efficiënt wil produceren. Het wil vooral
zeggen dat productdifferentiatie de basis vormt voor het concurrentievoordeel. Een
voorbeeld zou Apple kunnen zijn. Appleproducten zijn innovatief, gebruiksvriendelijk,
mooi ontworpen en in meerdere opzichten toonaangevend. Maar klanten kiezen niet voor
Apple vanwege de prijs, want voor (vrijwel) alle Apple-producten is er in de markt een
alternatief te vinden dat (aanmerkelijk) goedkoper is.
Aan het andere eind van Porters continuüm liggen leveranciers die op basis van prijs
willen concurreren. Dat wil niet zeggen dat men kwaliteit niet belangrijk vindt,
integendeel. Men kiest er alleen voor om te concurreren op prijs, of beter gezegd een
goede (acceptabele) kwaliteit voor een scherpe prijs. Voorbeelden in Nederland zijn onder
andere Hema en Aldi.

Figuur 3.1 Het strategiemodel van Michael Porter

Een bruikbaar alternatief voor het strategiemodel van Porter is de theorie van Treacy en
Wiersema (1997). In hun model onderscheiden we drie strategische opties: productleadership, operational excellence, en customer-intimacy. Treacy en Wiersema betogen
dat bedrijven er goed aan doen een expliciete keuze te maken voor een van deze drie
opties. Het is ook mogelijk om combinaties van beide na te streven, maar zij
waarschuwen voor ambiguïteit. Als je jezelf niet committeert aan een duidelijke
strategische keuze, loop je het risico door amorfe positionering een soort ‘grijze muis’ te
worden. Zonder evidente differentiatie is het gemakkelijk voor concurrenten om je de
kaas van het brood te eten.

Figuur 3.2 Het model voor strategie van Treacy en Wiersema

Treacy en Wiersema geven de volgende beschrijvingen voor deze drie strategische opties:

Operational excellence – uw onderneming levert betrouwbare producten en diensten
tegen concurrerende prijzen. De koopervaring is soepel en gemakkelijk. Je realiseert deze
doelen door het optimaliseren van bedrijfsprocessen, reduceren van transactiekosten, en
minimaliseren van overhead.
Product leadership – je innoveert voortdurend op basis van creativiteit en brengt met
grote regelmaat innovatieve producten en diensten uit. Flexibele productie met een focus
op innovatie en het verkorten van productietijden en time-to-market.
Customer-intimacy – je bent voortdurend bezig het aanbod aan te passen aan de
individuele wensen van klanten. Je investeert in klantenbinding (loyaliteit), en stuurt op
klantwaarde (customer-lifetime-value), door elke klant een gedifferentieerd aanbod op
maat te doen (masscustomization).
Voorbeelden voor deze drie kwadranten zouden kunnen zijn:
operational excellence – Aldi of Toyota;
product leadership – Apple of Ferrari;
customer-intimacy – Bol of van Lanschot Bankiers.
Zonder al te veel fantasie is het mogelijk om Porters strategie te relateren aan het
strategische model van Treacy en Wiersema. Het is alsof de ‘productdimensie’ van Porter
zich ontvouwt in twee verschillende manieren om te concurreren met je aanbod: productleadership of customer-intimacy.

Figuur 3.3 Het model van Porter in combinatie met Treacy en Wiersema

Door dit soort strategische modellen tegen de heersende doelstellingen van medewerkers
en afdelingen aan te houden, heb je als data-scientist een krachtig instrument in handen
om naast de gecommuniceerde strategie ook zicht te krijgen op prioriteiten zoals die
worden gesteld in de dagelijkse operatie. De drie kwadranten van Treacy en Wiersema
gaan ieder gepaard met hun eigen prestatie-indicatoren. Andersom kun je dit model dus
ook gebruiken om op basis van succescriteria binnen de organisatie vast te stellen welke
strategie men (wellicht impliciet) dus nastreeft.

Operational excellence gaat typisch gepaard met doelstellingen zoals kwaliteit (percentage
uitval, etc.), verlagen van doorlooptijd, lead-time verkorten, voorraad terugdringen,
kosten beteugelen, etc. Product-leadership wordt gekenmerkt door doelstellingen als
innovatie, verkorten van time-tomarket, superieure technologie, etc. De strategie
customer-intimacy blijkt bijvoorbeeld door streven naar verhogen van ‘wallet share’,
cross-sell-doelstellingen, retentie verhogen, klanttevredenheid meten, etc.
De strategie die een organisatie nastreeft in de praktijk van alledag wordt helder als je
navraagt waar mensen voor worden beloond. Welke prestatie levert een bonus op, of
promotie? Dit soort ‘microdoelstellingen’ zijn meestal de beste graadmeters om als
leidraad te fungeren waar je een Big Databusinesscase moet zoeken. Een die in lijn is met
de heersende strategie.

3.3 De businesscase voor micro-targeting
Data-mining heeft in sommige kringen een bedenkelijke reputatie opgebouwd. Sommigen
beschrijven data-mining gekscherend als: ‘When you torture the data long enough, they
will confess to any truth.’ Wat hiermee wordt bedoeld, is dat je door uitputtende analyse
van grote datasets, voor vrijwel elke stelling (vals) ‘bewijs’ zou kunnen vinden. Toch zijn
er al vele succesverhalen geschreven over data-mining-toepassingen. Vermoedelijk is
micro-targeting de meest gebruikte en best renderende toepassing van data-mining.
Veel bedrijven hebben ergens wel een toepassing voor micro-targeting. De meest evidente
businesscase is doelgroepbepaling ten behoeve van marketing van producten. Dat gaan
we in dit hoofdstuk verder uitwerken. Als je potentiële doelgroep (veel) groter is dan je
marketingbudget, en/of als het niet rendabel (of wenselijk) is om iedereen in je doelgroep
te benaderen, kun je met micro-targeting ‘de beste’ deelverzameling van prospects kiezen
om je aanbod op te richten.
Het probleem in een direct-marketingcontext is ongeveer als volgt: je hebt een database
met 1 miljoen klanten. Wanneer je hieronder een random steekproef doet van 10 000
prospects, en er blijken 50 klanten te reageren, dan mag je veronderstellen dat de
gemiddelde response-rate in je populatie van 1 miljoen 0,5% is. Stel, het kost je 1 euro per
klant om een aanbod te doen (in het geval van direct mail), en de baten van elk verkocht
product zijn € 100. Als je deze kengetallen doorrekent, blijkt dat een aanbod doen aan alle
klanten 5000 respondenten oplevert, wat alles bij elkaar goed is voor € 500.000 aan
revenuen. Geen geslaagde actie als je eerst € 1.000.000 hebt moeten uitgeven om al je
klanten te benaderen.
Maar wat nu als er door middel van micro-targeting een groep te vinden is waarvan 2%
reageert op je aanbod? In dat geval levert je actie commercieel gezien wel een netto
positieve bijdrage aan de bottom-line. Hoe rekenen we dit door en wat moeten we doen
om dit soort businesscases overtuigend te presenteren? Want de kritische luisteraar zal
zich afvragen hoeveel van die mensen die een product hebben gekocht, ook zonder
aanbod zouden hebben gereageerd? Alleen als we dat ook weten (daar gegevens over
verzamelen!), kunnen we de echte netto bijdrage berekenen.

Data-scientists hebben een verantwoordelijkheid om conclusies op basis van data op een
betrouwbare en valide manier te presenteren. De ervaring leert overigens dat kritische
business-stakeholders anders zelf ook vrij snel de ‘lastige’ vragen stellen, waar je in de
analyse als het goed is al rekening mee had gehouden. In het geval van micro-targeting
wil je aantonen wat de netto toegevoegde waarde is van het gebruik van een data-miningmodel.
Bij de meeste bedrijven die ervaring hebben met direct marketing, is er vaak al redelijk
wat kennis over welke kenmerken vaak samengaan met response. Of kenmerken die
geassocieerd zijn met (te) late betaling van krediet, etc. Waar het om gaat, is om
statistisch valide conclusies te trekken op basis van data, en daarvoor is ook kennis van
empirische methodologie vereist.
Dit doet me denken aan een recente anekdote van een data-scientist, die voor zijn klant
een data-mining-model moest ontwikkelen om wanbetalers te identificeren. Hij had te
horen gekregen dat vrouwen vaker te laat betaalden. Toen hij het kenmerk ‘geslacht’ in
zijn model opnam (zoals aanbevolen), bleek het geen enkele voorspellende waarde te
hebben. Bij de presentatie van zijn bevindingen riep de klant uit: ‘Hoe kan dat nou? Zestig
procent van de wanbetalers zijn vrouwen?’ Waarop mijn collega antwoordde: ‘Maar zestig
procent van uw klanten zijn vrouwen...’ Zoals men in het Engels zegt: Statistics don’t lie,
but liars make great statisticians.
Om een overtuigende businesscase voor micro-targeting te presenteren, begin je met het
vaststellen van de doelgroep die je een aanbod doet. Dit noemen statistici ‘de populatie’,
alle mensen die voor afname van het product in aanmerking komen. Merk op dat we
helemaal niets zeggen over de commerciële geschiktheid van die groep, het zijn
eenvoudigweg alle prospects die het product kunnen of mogen afnemen. Soms zijn er
beleids- of juridische redenen waarom een klant voor een bepaald product niet in
aanmerking komt. Denk aan krediet alleen voor 18+, of vermogensbeheer alleen vanaf
minimaal € 50.000 inleg, etc.
Nadat je de totale populatie hebt vastgesteld, moet je achterhalen hoeveel mensen in
totaal zouden reageren wanneer je aan iedereen een bepaald aanbod doet. Laten we voor
het gemak ons eerdere voorbeeld hanteren met een populatie van 1 miljoen prospects. Als
uit een random (!) steekproef die je doet van 10 000 klanten blijkt dat er 50 hebben
gereageerd, dan mag je aan nemen dat als je alle prospects (1 miljoen) zou benaderen, er
dan 5000 producten verkocht zouden worden.
In de meeste gevallen is het niet commercieel verstandig en vanuit kosten/
batenperspectief niet verantwoord om iedereen te benaderen. Dus willen we weten wat
‘de beste’ groep klanten is om te selecteren. In de businesspraktijk van alledag is dit
probleem (wiskundig) meestal eenvoudiger omdat een marketeer vooraf slechts een
gelimiteerd budget heeft. De vraag wordt dan bijvoorbeeld: met mijn € 100.000 budget
(maximaal), wie kan ik daarvoor het beste benaderen?
Een data-mining-model (zoals beschreven in paragraaf 2.3 en 2.4) helpt je om alle klanten
een ‘score’ toe te kennen die aangeeft hoe waarschijnlijk het op basis van historische data

is, dat deze betreffende klant ook zou reageren als we hem een aanbod doen. Als je een
random testcampagne hebt gedaan, kun je die gegevens gebruiken om voor elke klant zijn
datamining-score (responsegeneigdheid) om te rekenen naar een statistische kans op
verkoop.
Het is overigens meestal ook heel goed mogelijk om zonder random pilotcampagne een
data-mining-model te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om een hogere response te
genereren. Het is dan alleen niet mogelijk om per individu de kans op response te
berekenen. We hebben de data uit de random campagne nodig om de score van het datamining-model dat responsegeneigdheid aangeeft, om te rekenen naar een werkelijk
verwachte kans op response. Uiteraard op basis van de aanname, dat de omstandigheden
die golden tijdens de pilotcampagne, nog steeds gelden als we onze ‘echte’ (grote)
campagne gaan uitrollen.
Door klanten te sorteren op de kans dat zij zullen reageren, of de score van het datamining-model, kun je bepalen welke klanten je ‘het beste’ kunt selecteren. Sorteren op
basis van de data-mining-score, of de werkelijke responsekans, geeft overigens exact
dezelfde sortering. Het verschil is dat als je een ‘werkelijk’ optimale selectie wilt bepalen,
je niet zou rekenen met een vast budget voor de marketingcampagne. Waarom is het
campagnebudget € 100.000? Zou € 50.000 niet beter zijn, of € 200.000?
Als je wilt weten wat het optimale aantal klanten is om te benaderen (in plaats van wie je
het beste kunt benaderen met je budget van € 100.000), dus niet alleen wie maar ook
hoeveel klanten je het beste kunt benaderen, dan zul je altijd meer gegevens nodig
hebben. Dat vraagt om zowel een schatting van de responsekans, als de kostprijs om een
prospect te benaderen, en de baten bij een verkocht product. Die drie gegevens zijn een
minimale vereiste om de optimale doelgroepomvang vast te stellen.
Data-mining-modellen hebben in de praktijk hun waarde ‘bewezen’ om de efficiency van
direct-marketingactiviteiten te verhogen. Maar dat bewijs is zo goed als de laatste
campagne. Resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst. Daarbij
wil je resultaten uit al je campagnes blijven gebruiken om alsmaar meer te leren over de
(actuele) voorkeuren van je klanten. In de volgende paragraaf laten we met een
rekenvoorbeeld zien hoe data-scientists in overleg met direct-marketingprofessionals
kunnen bepalen hoe effectief de inzet van Big Data kan zijn ten behoeve van microtargeting.

3.4 Hoe kun je de netto bijdrage van micro-targeting kwantificeren?
In deze paragraaf gaan we aan de hand van een fictief, maar realistisch voorbeeld de netto
bijdrage aan de bottom-line van een direct-marketingcampagne berekenen, waarbij we
micro-targeting (door middel van data-mining) hebben gebruikt om de response te
verhogen. De reden waarom een dergelijk rekenvoorbeeld zo belangrijk is, heeft er alles
mee te maken dat in ons Big Data-tijdperk dit soort toepassingen van Big Data
(financieel) aantoonbare kostenbesparingen kan opleveren.
In de vorige paragraaf hebben we een doelgroep onderkend van 1 miljoen klanten,

waarvan – als we iedereen zouden benaderen – 5000 klanten ons product willen
afnemen. Laten we in dit voorbeeld uitgaan van direct mail en voor het gemak rekenen
met een kostprijs van 1 euro per verzonden brief. Inclusief printkosten voor het materiaal
is dat overigens een tamelijk realistisch bedrag. Soms weet je de baten van een verkocht
product op voorhand niet. We rekenen beide scenario’s door. Als we uitgaan van € 100
per verkocht product, dan leert een eenvoudige rekensom dat iedereen in onze database
aanschrijven geen winst oplevert:
Totale kosten campagne: 1 000 000 × € 1 = € 1.000.000
Totale baten campagne: 5000 × € 100 = € 500.000
Response percentage: 0,5%
Netto resultaat (verlies): € 500.000 − € 1.000.000 = -/- € 500.000
Nou wil het geval, in deze markt, dat mannen vaker kopen dan vrouwen en dat oudere
mensen vaker kopen dan jongeren. Met deze wetenschap, zullen directmarketingprofessionals ervoor kiezen om niet iedereen, maar alleen de vrouwen vanaf 50
jaar en de mannen vanaf 40 jaar aan te schrijven. Puur hypothetisch, maar het blijkt dat
mannen vanaf 40 jaar gemiddeld in 1,2% van de gevallen reageren en vrouwen vanaf 50
jaar in 1,3% van de gevallen. Er blijken in de database 100 000 mannen boven de 40 jaar
voor te komen, en 50 000 vrouwen boven 50 jaar.
Als we deze doelgroep kiezen, boeken we het volgende resultaat:
Totale kosten campagne: 150 000 × € 1 = € 150.000
Totale baten campagne: 1,2% × 100 000 + 1,3% × 50 000 = (1200 + 650) × € 100 = €
185.000
Responsepercentage: 1,233%
Netto resultaat (winst): € 185.000 − € 150.000 = € 35.000
Dat blijkt dus wel een rendabele actie te zijn. Het is wellicht mogelijk om een hogere
response te halen, door alleen de (nog) oudere klanten te selecteren. We weten immers
dat oudere klanten vaker reageren. Wat nou als we alleen de mannen vanaf 50 jaar, en de
vrouwen vanaf 60 jaar zouden selecteren? De responsepercentages worden dan hoger,
maar helaas zijn er minder klanten te vinden in onze database met die leeftijd:
Totale kosten campagne: 80 000 × € 1 = € 80.000
Totale baten campagne: 1,3% × 50 000 + 1,4% × 30 000 = (600 + 420) × € 100 = €
102.000
Response percentage: 1,275%
Netto resultaat (winst): € 115.000 − € 80.000 = € 22.000
Weliswaar is het responsepercentage nu omhoog gegaan van 1,233% naar 1,275%, maar
doordat de groep een stuk kleiner is geworden, houden we onder de streep toch minder
over. Als je moet kiezen, dan wil je liever die mannen van 40-50 jaar en vrouwen van 5060 jaar wel degelijk meenemen in je campagne. Dit dilemma van een grotere groep
zoeken met ietsje lagere response kans is kenmerkend voor direct marketing.
Veel direct-marketingcampagnes worden op een dergelijke manier gepland. Door de
criteria die worden geselecteerd te variëren, probeer je ‘de beste’ doelgroep te bepalen.

Dat ziet er in de praktijk overigens een stuk ingewikkelder uit omdat de leeftijdsgrenzen
variabel zijn, en vaak veel meer kenmerken dan alleen leeftijd en geslacht samenhangen
met de geneigdheid om te reageren op een direct mailing. Het cognitieve vermogen van
mensen om dat soort complexe (hoog dimensionele) verbanden te herkennen, wordt al
snel een beperking. Maar ook de vertaalslag naar (ingewikkelder) programmacode om een
specifiekere (vandaar de term micro-targeting) doelgroep te bepalen vormt al gauw een
praktisch obstakel.
In het Big Data-tijdperk zouden we hier een data-mining-model voor willen gebruiken.
Statistische algoritmes gebruiken immers rekenkracht om veel complexere combinaties
van kenmerken te vinden die indicatief zijn voor de neiging om te reageren. Wellicht
blijken er ook vrouwen jonger dan 50 te vinden, die wel degelijk vaak reageren, mits zij in
de afgelopen 3 maanden voor het laatst nog een product hebben afgenomen. En
misschien geldt voor mannen boven de 40 dat zij helemaal niet zo vaak reageren als ze in
het oosten van het land wonen. Het aantal combinatie is (bijna) eindeloos, en hier schiet
de computer ons te hulp.
Als we zo veel mogelijk kenmerken die bekend zijn van onze klanten opnemen in de
trainingsdataset (zie paragraaf 2.4) kan de computer voor ons een data-mining-model
bepalen dat we zullen gebruiken om responsegeneigdheid van individuele klanten vast te
stellen. Het model geeft een wiskundige vergelijking die het verband aangeeft tussen alle
verklarende variabelen en onze doelvariabele (reageren op direct mail). Voor alle klanten
die ons product nog niet hebben, kunnen we die score berekenen.
Nadat aan alle prospects een score is toegekend, is het zaak om: ofwel de klanten met de
hoogste score te selecteren waarvoor het budget toereikend is, ofwel op basis van
responsekans, kosten en baten de optimale groepsgrootte te berekenen.
Tot dusver zijn we er steeds van uitgegaan dat we een aanbod doen aan de klanten met de
hoogste kans om te reageren op ons aanbod. Vervolgens hebben we de aantallen response
gebruikt als indicatie voor ons succes. Maar klopt dat wel? Wat nu als er binnen deze
groep klanten ook prospects zijn die ons product hadden gekocht als we geen aanbod
hadden gedaan? Door alle respondenten op de campagne mee te tellen in ons resultaat
zijn we iets te optimistisch in onze berekening van de netto opbrengst.
Om helemaal ‘eerlijk’ te rekenen zouden we de zogenaamde autonome response moeten
aftrekken om tot een zuivere schatting van de netto waarde van onze campagne te komen.
De autonome response betreft de klanten die toch een product zouden hebben gekocht,
ook al hadden we geen aanbod gedaan. In figuur 3.4 zien we de groepen die we voor de
campagne selecteren.

Figuur 3.4 De voor de campagne geselecteerde groepen

We hebben de klanten gesorteerd van segment 1 (10% klanten met de hoogste score) tot
en met segment 10 (10% klanten met de laagste score). In de eerste stap van onze
doelgroepselectie nemen we een random groep R die we gebruiken om vast te stellen hoe
aantrekkelijk ons product gemiddeld is. In ons voorbeeld hebben we het budget van €
200.000 besteed om de twee segmenten met de hoogste responsekans te selecteren T, en
binnen die groep gaan we bewust een deelverzameling uitsluiten van de campagne, F
genaamd. In ons voorbeeld hebben we de omvang van groep F even groot gekozen als
80% van R. In dit geval komen we zo precies uit op ons budget van € 200.000.
Nadat we onze campagne hebben uitgevoerd, meten we de response: we kijken welke
klanten hebben gereageerd en binnen welke groep die vielen. De proportie klanten binnen
onze random groep R die reageert zal relatief laag zijn. In het voorbeeld dat we tot dusver
beschreven, verwachtten we 0,5%. In onze targetgroep T verwachten we de hoogste
response, laten we zeggen 1,8%. De referentiegroep F zal vermoedelijk een nog lagere
responsekans vertonen, wellicht 0,2%.
Door onze groepen doelbewust te kiezen, kunnen we meerdere effecten meten. We
gebruiken de campagne-uitkomst om vast te stellen: hoe effectief onze directmailboodschap is, hoe accuraat het data-mining-model is en hoe aantrekkelijk ons
product is. Je bepaalt de effectiviteit van de direct-mailboodschap door groep T met groep
F te vergelijken. Je bepaalt de accuratesse van het data-mining-model door groep T met
groep R te vergelijken en door een zogenaamde liftcurve te plotten (zie figuur 3.5).
De aantrekkelijkheid van het product ten slotte, blijkt uit de random responsekans in
groep R.
Als 1,8% (T) hoger is dan 0,5% (R), dan heeft het data-mining-model kennelijk met succes
klanten weten te identificeren die meer geneigd zijn om te reageren. Door de response in
groep T te vergelijken met groep F weten we dat de direct-mailcampagne effectief is om
response te genereren. Dit is allerminst een ‘triviaal’ effect om te meten! Als je ten tijde
van de direct mail namelijk ook een televisiecommercial had lopen, zou die tv-reclame

wellicht de reden voor de hogere response kunnen zijn. Meten is weten.
Door de response binnen de random groep te meten voor alle 10 decielen (segmenten 1
t/m 10), kunnen we een zogenaamde ‘liftcurve’ bepalen, dit is een universele maat
(bruikbaar voor alle data-mining-algoritmes) voor de accuratesse waarmee een datamining-model in staat is om respondenten van non-respondenten te onderscheiden. Op
de x-as hebben we van links naar rechts de klanten geordend op basis van hun
modelscore. Op de y-as staat het cumulatief aantal respondenten. De rechte lijn geeft de
random verdeling weer, de logische ondergrens als we niets zouden weten over onze
klanten.
In een liftcurve kijken we vooral naar de mate van ‘bolling’: als de lijn met het cumulatief
aantal respondenten hoger loopt, dan ‘werkt’ het model beter. De vraag of je wel of niet
met een model zult werken, hangt echter niet alleen van de steilheid van deze lijn af.
Uiteindelijk is de vraag wat de bottom-line-ROI is van het gebruik van modellen. Dat zal
altijd een kosten/ batenoverweging moeten zijn. Een matig onderscheidend model kan
nog steeds winstgevend zijn.

Figuur 3.5 Liftcurve

Door meerdere liftcurves van verschillende modellen in een en dezelfde figuur op te
nemen (ook als ze onvergelijkbare statistische criteria gebruiken om te optimaliseren),
kun je vergelijken welk model ‘het beste’ werkt. Je kunt in de figuur ook aflezen wat een
bedrijfseconomisch optimaal resultaat zou zijn. Voor de steilheid (wiskundige afgeleide)
van de cumulatieve responsecurve waarvoor geldt dat de marginale opbrengst
(responsepercentage) gelijk is aan de kosten om de klant te benaderen, ligt het
wiskundige optimum.
Je kunt deze liftcurve overigens alleen opstellen als je voor alle klanten een responsekans
kunt schatten. De random groep R is een statistisch valide steekproef die je deze
informatie geeft. Meer over dit onderwerp in Breur (2007). Voor nu volstaat het om te
bedenken dat de praktijk van een ‘traditionele’ selectie (mannen boven 40 jaar, en
vrouwen boven 50) het allicht beter doet dan de ‘random’ 45-gradenlijn, maar
vermoedelijk minder goed dan een data-mining-model. De verschillen kunnen met de

bovenvermelde formules worden vertaald naar netto opbrengst in euro voor de business.
Ervaring leert dat mensen het over veel dingen oneens kunnen zijn. Maar als er één
dimensie is die managers in alle bedrijven, over de hele wereld, heel snel leren begrijpen,
dan is het wel een businesscase die in netto euro’s onder de streep kan worden
uitgedrukt. Dat maakt dit soort business-cases (mits zorgvuldig doorgerekend) zo
overtuigend. En memorabel.

3.5 Clickstreamanalyse
Met de opkomst van internet is er een enorme hoeveelheid data beschikbaar gekomen die
in minutieus detail verslag doet van de ‘dialoog’ tussen websitebezoekers en de server die
webpagina’s aanlevert. Deze serverlogfiles worden geproduceerd als ‘bijproduct’ van de
interactie tussen de webbrowser van de bezoeker en de server waar een website op draait.
Elke muisklik van de websitebezoeker genereert een regel logdata met informatie over de
opgevraagde pagina, het tijdstip van die muisklik, en informatie over de browser en
configuratie van de websitebezoeker. En mogelijk nog een cookie.
Het is een beetje paradoxaal dat sommige bedrijven veel geld uitgeven
marktonderzoek, maar tegelijkertijd amper gebruikmaken van de enorme rijkdom
informatie die clickstreamanalyse kan bieden. Marktonderzoek wordt ingezet
producten of diensten te verbeteren en voor dezelfde redenen zou je ook gedrag
websitebezoekers tot in het fijnste detail kunnen onderzoeken.
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aan
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van

Clickstreamanalyse kun je onder andere gebruiken om verkopen (conversie) op je website
te verbeteren. Door niet alleen te rapporteren op paginaniveau, maar de gehele route die
bezoekers volgen door de website tegen het licht te houden, is er enorm veel te leren over
klantgedrag en -voorkeuren. Behalve de directe informatie die je hieruit kunt afleiden,
draagt dit ook bij aan het versterken van de klantfocus binnen bedrijven die traditioneel
meer een productfocus kenden.
In deze paragraaf zal ik een volwassenheidsmodel beschrijven. Er zijn een aantal
kenmerkende fasen die bedrijven doorlopen terwijl zij hun competentie (en
infrastructuur) versterken om steeds meer informatie uit webloggegevens te halen. Elk
niveau biedt zijn eigen mogelijkheden. Het ene niveau is niet ‘beter’ dan het andere. Het
blijken in de praktijk ten dele complementaire stadia te zijn, die meestal ongeveer in deze
volgorde worden doorlopen.
Stadium 1 – tijdreeksen
Een van de vertrekpunten bij de analyse van surfgedrag is een longitudinaal perspectief:
wat verandert er doorheen de tijd aan het gedrag van websitebezoekers? Dit kan
betrekking hebben op aantallen bezoekers, hoeveel pagina’s er worden bekeken, hoe lang
die sessies duren (‘stickiness’ van een website genaamd), etc. Er kunnen vele redenen zijn
waarom het verkeer op de website verandert, bijvoorbeeld het ontwerp van de website,
commerciële (media)campagnes, of snelheid van response. Het tegenovergestelde:
pagina’s die langzaam laden is een bekende ergernisfactor waarom mensen een website
abrupt verlaten.

Stadium 2 – KPI’s (Key Performance Indicators)
Afhankelijk van de doelstellingen die een bedrijf heeft met haar website, kunnen er
uiteenlopende indicatoren zijn die wenselijk zijn (of juist niet). Hierbij ‘vertaal’ je de
doelstelling met de website naar indicatoren voor bijbehorend surfgedrag. Door deze
KPI’s in een scorecard te monitoren, kan de business – bijna in real-time – volgen in
welke mate zij hun doelstellingen halen. Een KPI kan bijvoorbeeld zijn: aanvragen van
een brochure, of een afspraak maken met een adviseur, tot en met het kopen van een
product.
Stadium 3 – analyseer de correlatie tussen surfgedrag en KPI’s
Vroeger of later willen business-stakeholders weten wat de KPI’s ‘veroorzaakt’ waar men
op stuurt. Door correlaties te berekenen tussen surfgedrag en KPI’s, wordt duidelijk
welke voorafgaande pagina’s of handelingen relatief belangrijk(er) zijn om de beoogde
KPI te beïnvloeden. Daar kan dan navenant op gestuurd worden.
Stadium 4 – typologie van gebruikersessies en klanten
Over alle gebruikersessies heen kun je karakteristieke paden door de site ontdekken,
en/of kenmerkend surfgedrag wat tot clusters of segmentatie van type sessies leidt. Als je
sessies kunt combineren (zoals bij een secure site of bij gebruik van cookies), kun je
meerdere sessies toewijzen aan dezelfde klant. Analoog kun je dan clusters vormen van
gelijksoortige bezoekers. Overeenkomsten en verschillen kunnen vervolgens benut
worden om op de KPI’s te sturen.
Stadium 5 – klantgedrag door de tijd volgen
Als sessies van individuele gebruikers gecombineerd worden, en je analyseert hoe
surfgedrag over de tijd heen evolueert, kun je doelgericht welkomst-, cross-sell- en
retentiestrategieën invoeren en testen. Je beschouwt dan de gehele levenscyclus van
klanten. De kracht van internet is dat je door personalisatie nieuwe contactstrategieën in
een champion/challenger-modus met elkaar vergelijkt. Als het nieuwe alternatief
(‘challenger’) beter blijkt te werken dan de bestaande aanpak (‘champion’) wordt dat
vervolgens je standaard aanpak, etc.
Elk van deze stadia kent zijn eigen waarde. Elk stadium heeft zijn eigen focus. In
sommige gevallen hebben ze ook hun eigen doelgroep van informatieconsumenten. Naast
al deze legitieme waarden, zijn er twee unieke voordelen van clickstreamanalyse. Op de
eerste plaats wordt informatie op het meest elementaire, atomaire niveau verzameld. Op
de tweede plaats kun je behalve alleen observeren ook acteren. Door doelgerichte
experimenten kun je commerciële boodschappen fijnslijpen en omstandig testen in alle
denkbare variaties.
Doordat het ‘testen’ van commerciële proposities op een website ‘live’ gebeurt – dat wil
zeggen met ‘echte’ klanten – op de website (in de omgeving) waar zij als klant in hun
‘natuurlijke’ habitat zijn, krijg je de meest valide en overtuigende bevindingen. De meeste
soorten (markt)onderzoek worden omgeven door een zweem van twijfel: in onderzoek
zeggen klanten iets, maar in hoeverre zal dat overeenkomen met hun werkelijke gedrag?
Als klanten op een aanbieding klikken, doen zij dat omdat dit kennelijk hun

aankoopvoorkeur is.
Clickstreamanalyse geeft hierdoor diepgaand inzicht in de gedragingen (surfgedrag) van
klanten. Maar als je naast gedrag ook data wilt verzamelen over opinies of attitudes, is het
vrij eenvoudig om met korte pop-upvragenlijsten heel snel dat soort aanvullende
informatie te vergaren. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de doorlooptijd tussen
onderzoeksvraag en -resultaten soms in uren, maar in ieder geval in dagen wordt
gemeten. Bij ‘traditioneel’ onderzoek praat je al snel over weken, en soms zelfs maanden.
Er is een onderscheid tussen websites die ‘open’ zijn (http), en ‘secure’ (https), omdat die
laatste categorie per definitie impliceert dat de bezoeker zichzelf heeft geïdentificeerd. Dat
kan met naam en toenaam, maar dat hoeft niet. Internetidentificatie is soms vluchtig.
Waar het om gaat is dat in een https-omgeving sessies van een dezelfde bezoeker over
tijd, aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Cookies zijn belangrijk voor clickstreamdata-analyse, want door het plaatsen van unieke
cookies, kun je meerdere bezoeken van dezelfde gebruiker aan elkaar koppelen in een
‘open’ omgeving van je website. Door de recente (nieuwe) wetgeving moeten websiteeigenaars bezoekers expliciet om toestemming vragen om cookies te mogen gebruiken. In
veel gevallen is de gebruikerservaring inferieur zonder cookies, en soms is de site anders
überhaupt niet bruikbaar. Er zit voor de bezoeker dan niets anders op om de site weg te
klikken.
Het moge nu duidelijk zijn dat behalve het verbeteren van de gebruikers ervaring, het
voor de website waardevol is om te weten of een bepaald patroon van surfgedrag hoort bij
een nieuwe of een terugkerende bezoeker. Er is niet al te veel fantasie voor nodig dat je
bezoekers die vaker terugkomen, een ander soort aanbieding zou willen doen. Dit willen
bedrijven echter niet altijd evident maken.
Het is een bekende bron van frustratie onder klanten (terecht of onterecht) als zij de
indruk krijgen dat nieuwe klanten aanbiedingen krijgen voorgeschoteld die
aantrekkelijker zijn dan de voordelen die ‘loyale’ klanten krijgen. Nochtans worden
zogenaamde ‘loss-leader-promoties’ maar al te vaak gebruikt. Je doet een nieuwe klant
een zeer aantrekkelijk, maar op transactieniveau verliesgevend, aanbod in de hoop dat je
deze ‘probeeraankoop’ kunt gebruiken om te cross- of up-sellen.
Vanzelfsprekend wordt de businesscase voor loss-leaders (aanzienlijk) sterker als
longitudinaal onderzoek laat zien dat een substantiële proportie van dergelijke
probeeraankopen ook leidt tot vervolgaankopen die wel een netto marge opleveren. Stadia
3, 4 en 5 bieden legio aanknopingspunten om dit soort businesscases te ontwikkelen en te
testen (!). Meten is weten. Internetmarketing wordt gestuurd door de wet van de grote
getallen, en soms is alleen al inzicht om de juiste propositie te ontwikkelen (om initiële
aankopen te ontlokken) voldoende reden voor loss-leader tests.
Vrijwel nergens is er zulk fijnmazig en valide inzicht in klantgedrag te verzamelen als op
internet. Je kunt gecontroleerd testcampagnes lanceren (weliswaar met echte
producten!), met kleine aantallen klanten. Door de mogelijkheden voor experimentele

controle kunnen (vrijwel) alle gewenste parameters gemanipuleerd en dus uitgeprobeerd
worden. Behalve eenrichtingsinformatie (observeren wat klanten doen) biedt
clickstreamanalyse legio mogelijkheden voor interactieve dataverzameling. Hiermee kan
zowel de gebruikerservaring, als het commerciële aanbod stapsgewijs (champion/
challenger) worden geoptimaliseerd.

3.6 Sorteren van binnenkomende post
Callcenters, tegenwoordig terecht customer-contactcenters genoemd, krijgen per dag vele
duizenden of tienduizenden e-mails en brieven te verwerken. Uiteraard proberen ze die
allemaal zo snel mogelijk te behandelen. Om dat snel en efficiënt te kunnen doen, is het
zaak je werkprocessen af te stemmen op de veranderlijke werkdruk. Op een ‘gemiddelde’
dag kan het zowel storm lopen aan de telefoon, op internet, maar ook post en e-mail
kunnen enorm fluctueren. Het is algemeen bekend dat er na een regenachtige dag (vooral
als het al een tijd droog is geweest) veel meer post binnenkomt bij contactcenters.
Bij het sorteren en verwerken van e-mail, maar ook post voor zover die met OCRtechnologie (Optical Character Reading) is gescand, kan textmining-technologie een
waardevolle rol spelen om werk te stroomlijnen. Text-mining kan sentimenten
identificeren (deze brief bevat naar alle waarschijnlijkheid een klacht), kan werkstromen
sorteren, helpt om grote hoeveelheden documenten te scannen op bepaalde begrippen
(groene producten, adreswijziging, etc.) zodat ze vooraf gesorteerd en geïdentificeerd
kunnen worden. Zoals altijd met Big Data gaat dit om een stochastisch proces: een
computer kan niet echt begrijpend lezen, maar het lijkt er verrassend veel op.
Zoals we later zullen bespreken, hoeft die identificatie meestal ook niet perfect te zijn,
vooral niet als er ook nog mensenogen naar zullen kijken. Als de categorieën die het textmining-algoritme moet onderscheiden maar beschikbaar zijn in een trainingset (analoog
aan het voorbeeld in paragraaf 2.4), kan een computer ‘leren’ om deze te onderscheiden.
Wat ook enorm helpt, is als een algoritme dat eenmaal in productie is genomen de kans
krijgt om te leren van zijn eigen fouten. Dus dat er een ‘feedback-loop’ bestaat die ervoor
zorgt dat het algoritme in de dagelijkse praktijk alsmaar scherper leert onderscheiden.
Computers worden tegenwoordig al heel veel gebruikt om taal te herkennen, onder
andere bij zogenaamde FAQ’s: Frequently Asked Questions. Een voorbeeld van de
benodigde feedback om het algoritme te versterken, zijn de vragen onder aan de
helpfuncties in MS Office die vragen hoe behulpzaam het item is geweest (heeft het
antwoord ook werkelijk geholpen bij de vraag?). Laatst probeerde ik online iets te
bestellen, en op de website van Ikea kon ik om hulp te vragen aan ‘Anna’, de online
assistente, een ‘slimme’ (computergestuurde) FAQ.
Tom: ‘Ik zoek een systeem opbergrek’
Anna: ‘Er zijn veel opties voor opbergrek beschikbaar in onze catalogus. Om je
zoekopdracht te verfijnen, kies alsjeblieft een categorie van de lijst in het scherm
onder mij.’
Producttypes

Productnamen
Tom: ‘opbergrek’
Anna: ‘Er zijn veel opties voor decoratie, hangertjes, rek beschikbaar in onze catalogus.
Om je zoekopdracht te verfijnen, kies alsjeblieft een categorie van de lijst in het
scherm onder mij.’
Producttypes
Productnamen
Tom: ‘Systeemkast’
Anna: ‘Het spijt me dat heb ik niet begrepen’ Tom (geduld raakt op...): ‘systeem kast,
dan?’ Anna: ‘Er zijn veel opties voor kast beschikbaar in onze catalogus. Om je
zoekopdracht te verfijnen, kies alsjeblieft een categorie van de lijst in het scherm
onder mij.’
Producttypes
Productnamen
Helaas mondde dit uit in een tamelijk frustrerende dialoog. Zonder resultaat. Het komt
me voor dat Anna nog een beetje ‘getraind’ moet worden...
Voor de doeleinden van een customer-contactcenter is bij herhaling gebleken dat we textmining-algoritmes wel degelijk kunnen gebruiken om documenten te sorteren
(categoriseren). Een computer hoeft documenten doorgaans niet perfect (100% accuraat)
te categoriseren omdat ze in de meeste gevallen nog door mensen worden bekeken. Als de
computer onverhoopt een document verkeerd heeft geïnterpreteerd, kunnen mensen er
nog altijd voor zorgen dat het daarna bij het ‘juiste’ team terechtkomt. En het zal blijken
dat mensen dit soort sorteerwerk ook niet 100% accuraat doen. De computer hoeft
‘alleen’ maar een adequate vervanger voor mensenwerk te zijn, dan kan het als een
kostenefficiënt alternatief fungeren. En dat blijkt mogelijk. Heel goed zelfs.
Werkstromen fluctueren, het ene moment is het druk, even later is het weer rustig.
Lijnmanagers (en teamleiders) hebben de ondankbare taak om alle binnenkomende
verzoeken zo snel mogelijk, maar ook kostenefficiënt te verwerken. Zodra het (te) druk
wordt aan de telefoon, worden klanten in de wacht gezet. Dat doe je – op zich – liever
niet, maar vanuit kostenoogpunt is het niet verantwoord om op elk moment van de dag
personeel ‘achter de hand’ te hebben, zodat er nooit iemand hoeft te wachten. Om snel te
kunnen inspelen op fluctuaties in belvolumes hebben de meeste callcenters (voor
iedereen) duidelijk zichtbare displays met gemiddelde wachttijden, en aantallen
(percentages) klanten die hebben opgehangen terwijl ze in de wacht stonden (‘dropped
calls’).
Het aantal klanten dat het wachten beu wordt en besluit op te hangen, blijkt in onderzoek
steevast een sterke indicator voor ontevredenheid. De belangrijkste factor voor
tevredenheid bij callcenter-klanten is meestal het ‘first time right’-percentage. We
bedoelen daarmee de proportie klanten waarvan het ‘probleem’ na het eerste
telefoongesprek (onmiddellijk) is opgelost. Klanten blijken er een vreselijke hekel aan te
hebben als ze nog eens moeten bellen, of aanvullende formulieren moeten nasturen.

Post en e-mail zijn doorgaans de ‘werkvoorraden’ die als buffer dienen in een customercontactcenter. Zo kan het management de overige SLA’s onder controle te houden. Als de
wachttijden aan de telefoon oplopen en het aantal ‘dropped calls’ begint te stijgen,
besluiten managers om medewerkers te verplaatsen van de werkstroom ‘e-mail’ (of post)
naar de werkstroom ‘telefoon’. Dit schuiven met bezetting illustreert hoe belangrijk en
uitdagend het is om ervoor te zorgen dat er steeds voldoende medewerkers zijn met
vaardigheden voor de werkstroom die op dat moment een flessenhals (bottleneck) vormt.
Alle werkstromen kennen ieder hun eigen SLA’s (Service Level Agreements). Met de
opkomst en aard van social media is daar een (zeer) hoge responsiviteit gevraagd. Aan
boord van vluchten wordt de mogelijkheid van contact via Facebook en Twitter actief en
doelbewust geadverteerd. KLM bijvoorbeeld, belooft dat er altijd binnen een uur wordt
gereageerd. Ervaring leert dat er op klachten meestal zelfs veel sneller wordt gereageerd.
Dit heeft natuurlijk alles te maken met de impact die virale marketing kan hebben (denk
aan paragraaf 2.7 ‘Sentimentanalyse’).
Bij telefoon reken je in minuten, bij social media in uren en bij e-mail en post doorgaans
in dagen. Door medewerkers die over meerdere ‘skills’ beschikken te laten wisselen van
taak, kun je ‘efficiënt’ met de bezetting omgaan. Maar ook binnen de werkstromen e-mail
en post kun je differentiëren. De verschillen in SLA tussen werkstromen ‘gebruik’ je als
manager om het werk zo efficiënt mogelijk te managen. In de case van onze klant, bleek
een relatief eenvoudig text-mining-algoritme opmerkelijk effectief.
Post en e-mail komen binnen als ongestructureerde tekst. Het is aan de lezer om te
besluiten in welke van de volgende drie categorieën het bericht thuis hoort:
klacht
zware klacht
overig (gegevens verzoek, adres wijziging, etc.)
Merk op dat alle drie deze categorieën een iets andere aanpak krijgen, die gerelateerd is
aan SLA’s:
klacht: altijd binnen 24 uur reageren;
zware klacht: zo snel mogelijk reageren, maar nooit voor een teamleider de reactie heeft
beoordeeld en goedgekeurd;
overig: zo snel mogelijk reageren, maar heeft als het puntje bij paaltje komt de laagste
prioriteit van alle werkstromen.
Bij een zware klacht dreigt de klant met juridische stappen, of met het opzoeken van de
media om zijn onvrede te uiten. Het verschil tussen een ‘klacht’ en een ‘zware klacht’ lijkt
enigszins arbitrair, maar blijkt in de praktijk weinig verwarring te geven. Ongeacht of de
klachten gegrond zijn of niet, de reactie moet altijd door een supervisor (teamleider)
worden bekeken om er zeker van te zijn dat de reactie ‘gepast’ en proportioneel is. En ook
om eventueel het inschakelen van andere afdelingen (corporate communicatie of
juridische zaken) in ogenschouw te nemen.
De taak voor het text-mining-algoritme was om alle binnenkomende post en e-mail te
verdelen in drie categorieën: klacht, zware klacht of overig. Om deze taak te ‘leren’,

gebruikten we de binnengekomen post en e-mail van de afgelopen drie maanden. Door
deze trainingsset aan te bieden aan het text-mining-algoritme, werden classificatieregels
‘ontdekt’ die tezamen het model vormden. We gebruikten hiervoor een zeer rudimentair
algoritme, functionaliteit die standaard beschikbaar is in SQL Server (vanaf versie 2005).
De resultaten van deze sorteerslag op basis van een betrekkelijk eenvoudig algoritme
bleken verrassend goed. Dit druist wellicht tegen de intuïtie in, bij ons in ieder geval wel.
Een nadere analyse wees uit, dat de reden waarom het algoritme zo accuraat sorteerde
(verre van perfect, overigens), vooral lag aan de manier waarop je een ‘baseline’ vergelijkt.
Mensen blijken namelijk helemaal niet zo foutloos te sorteren, vooral niet als ze dat als
groep doen. In dit geval waren er vijf medewerkers die werk sorteerden en het bleek dat
mensen soms een ‘mindere’ dag hebben, of moe worden aan het eind van de dag.
Computers hebben daar erg weinig last van.
Naast de schommelingen in accuratesse door de tijd heen, bleken er ook verschillen
tussen beoordelaars te zijn. Als collega’s het niet voor 100% met elkaar eens zijn, leiden
die verschillen in interpretatie tot fouten, waardoor de accuratesse van het menselijke
team omlaag ging. De computer is buitengewoon consistent, die is het altijd perfect met
zichzelf eens, en is onvermoeibaar. Kortom, voor dit soort classificatietaken bleek het in
dit geval superieur om die door een text-mining-algoritme te laten uitvoeren. Goedkoper
en zeer accuraat.
Door de verkeerd gesorteerde e-mails in de daaropvolgende maanden te verzamelen, en
later ook nog aan het text-mining-algoritme te voeden, werden meer en nieuwe regels
ontdekt. Toen deze aan het model werden toegevoegd, behaalden we een accuratesse die
hoger was dan met mensen mogelijk bleek.
Bedenk dat het ‘helpt’ (dus dat de accuratesse hoger is) als de tekst die je moet
classificeren meer woorden bevat. Hele korte e-mails gingen vaker ‘mis’. Wellicht dat
Anna van Ikea het om die reden ook wat moeilijker had, want de vragen die ik haar stelde,
waren erg kort. Wanneer ik een enkele zoekterm bij Google ingeef (wat meestal redelijk
goede resultaten geeft), dan heeft Google’s algoritme al vele jaren 8 miljard pagina’s
kunnen gebruiken om te oefenen. Size matters voor Big Data en data-mining. Hoe meer
data, hoe beter het resultaat zal zijn.

3.7 De consument in tijd en ruimte
Er zijn al vele toepassingen bedacht waar Big Data uitkomst kunnen bieden. Maar een van
de nog (goeddeels) onontgonnen gebieden is de analyse van consumentengedrag in tijd
en ruimte. Elke keer dat een consument ergens een handeling verricht die een
elektronisch spoor nalaat, heb je een ‘datapunt’ in tijd en ruimte. Door transacties en/of
GPS- of RFID-identificerende signalen aaneen te rijgen, kun je het pad uitstippelen dat
consumenten volgen door de ruimte.
Onze overheid verzamelt gegevens op heel veel manieren en plaatsen over onze
‘whereabouts’. Begin mei 2013 was er een tragische suïcide van een 38-jarige gescheiden
vader. In een natuurgebied bij de Utrechtse Heuvelrug (omgeving Doorn) beroofde hij

zichzelf van het leven. Aangezien hij kort daarvoor zijn twee zoons had opgehaald, ging
daar de aandacht naar uit. De zoons waren spoorloos en de zoektocht en berichtgeving
daaromheen – hoe tragisch ook – geeft een interessant beeld van de manieren waarop
‘Big Brother’ ons reilen en zeilen kan volgen.
Deze speurtocht begon met een aantal betaaltransacties, onder andere bij een
benzinepomp. Camerabeelden van het tankstation werden geraadpleegd. Onmiddellijk
vroeg de politie beelden op van camera’s langs de route tussen Beek en Vleuten. Op enig
moment werd duidelijk dat de vader over een provinciale weg tussen Rhenen en Doorn
had gereden, waarlangs meerdere camera’s van Rijkswaterstaat hangen. Het bleef echter
nog onduidelijk of op basis van camerabeelden te zien was of de kinderen op dat moment
nog in de auto aanwezig waren.
Er ontstond enig ‘tumult’ in de media, want een kentekenidentificatiesysteem (ANPR –
Automatic Number Plate Recognition) bleek in gebruik langs de route die de man had
gevolgd. Echter, Rijkswaterstaat is niet geautoriseerd dat soort gegevens zonder meer te
overhandigen aan de politie. Daar moet een gerechtelijk bevel aan voorafgaan. Nu blijkt
onze lange arm niet verlegen met het opvragen van gegevens: Nederland is Europees
koploper in het opvragen van elektronische data.
Nergens in Europa vragen opsporingsdiensten zo vaak gegevens op over telefoon-, smsen e-mailberichten. Ook verkeers- en locatiegegevens worden vaak opgevraagd: 78 000
maal in 2010. Gegevens in het CIOT (Centraal Informatiepunt Onderzoek
Telecommunicatie) werden 3 miljoen (!) maal opgevraagd, aanzienlijk meer dan elk ander
land in Europa. Door mobieletelefoongegevens op te vragen, kon al snel een zeer
gedetailleerde route worden uitgestippeld. In gebieden met goede dekking kan tot
ongeveer 1 à 1,5 meter de locatie van een mobiele telefoon worden bepaald.
In dit geval, is er een kennelijk doel voor deze speurtocht: er moet gevreesd worden voor
het welzijn van twee jonge kinderen. Maar het wordt tegelijkertijd ook duidelijk dat onze
overheid ons reilen en zeilen wel heel nauwgezet kan volgen. Visioenen van George
Orwells 1984. Er doemt dan ook bij herhaling discussie op over de wenselijkheid of
noodzaak om over al deze gegevens te beschikken. Meer daar over in hoofdstuk 5 over
privacy.
De afweging is dikwijls of gegevensverzameling zowel noodzakelijk als pro portioneel is.
Nederlandse overheden en Rijkswaterstaat verzamelen veel gegevens over
voertuigbewegingen met als doel om onze infrastructuur zo efficiënt mogelijk te
benutten, en om te helpen bij het bestrijden en beheersen van files. We hebben een
uitgebreid dynamisch verkeersmanagementsysteem (DVM). Daar vallen heel veel
diensten onder zoals DRIP (Dynamische Route Informatie Paneel), ISA (Intelligente
Snelheids Aanpassing), MRS (Mobiele Rijstrook Signalering), ESB (Elektronische
Snelheids Beheersing), VIS (Volgtijd Informatie Systeem – onder andere tegen
bumperkleven), en zo nog een aantal toepassingen.
RWS (Rijkswaterstaat) en NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) verzamelen

data die onder andere helpen om het bestaande wegennet beter te benutten, en om de
planning van nieuwe aanleg van asfalt te onderbouwen. Zo’n 20 000 meetlussen bepalen
elke minuut wat de doorstroom van verkeer is op dat moment en ze spelen deze
informatie in real-time door naar tal van applicaties. Navigatiesystemen zoals TomTom
zijn bij het grote publiek waarschijnlijk het best bekend, maar zo zijn er tientallen
(soorten) gebruikers van deze informatie.
Behalve snelheid en aantallen voertuigen, registreren de lussen in de weg ook reistijd en
voertuigcategorieën. Actuele gegevens worden elke minuut verzameld, alles in het kader
van verkeersmanagement. Voor historische analyse worden gegevens permanent
opgeslagen om te gebruiken bij de planning van wegverbreding en aanpassingen aan de
infrastructuur.
Dynamisch verkeersmanagement kennen we in vele smaken. Wellicht het best bekend
zijn snelheidsbeperkingen om filevorming (zo veel mogelijk) tegen te gaan. Door tijdig de
snelheid van voertuigen te beperken (met matrixborden boven de weg) worden files
beperkt. In RWS-termen probeert men zo het aantal voertuigverliesminuten (hoe lang je
per voertuig in de file staat) te beperken en te controleren.
Helaas is het vaak niet mogelijk om files te vermijden, en in plaats daarvan probeert men
files voorspelbaar te maken. Een goed slecht voorbeeld is de (oude) Coentunnel: als je
daar doorheen moet tijdens de spits, is er goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat
je vrijwel zeker in de file zult staan. Maar het goeie nieuws is dat de variatie in trajecttijd
(hoe lang het duurt om van A naar B te komen) minimaal is. Als je op hetzelfde tijdstip
verstrekt op twee verschillende (werk) dagen, sta je gemiddeld ook precies evenlang in de
file. Dus je staat vrijwel zeker in de file, maar je weet gelukkig ook hoe lang.
De complexiteit van planning en diversiteit van betrokkenen (politiek, lokale gemeentes,
aannemers en projectontwikkelaars, etc.) leidt tot een gordiaanse knoop. De overheden
proberen binnen deze randvoorwaarden om te voorkomen dat wij in de file komen te
staan. Wie vindt het niet heerlijk om te klagen over files?
De afgelopen jaren is de verkeersdruk alsmaar toegenomen. Desondanks is men er met
beperkt budget voor het verbreden van asfalt in geslaagd om de afgelopen jaren de
filedruk te doen afnemen. Een referentie voor succesvolle coördinatie van betrokkenen
door de informatiesystemen die rond ons verkeersmanagement zijn gebouwd. En het
bewijs dat Big Data zichzelf terug kunnen betalen.
IT-projecten zijn complex en duur. Bij de overheid, maar ook daarbuiten. Maar asfalt
aanleggen en onderhouden, is ook duur (het nieuwe ZOAB gaat beduidend minder lang
mee). Waar het om gaat, is dat mensen zich zo snel en efficiënt mogelijk kunnen
verplaatsen, ongeacht of dat over twee of drie rijstroken gebeurt. Big Data hebben hier
een belangrijke rol gespeeld. Zowel om onze bestaande infrastructuur zo goed mogelijk te
benutten, alsook om de aanleg van nieuwe infrastructuur zo economisch mogelijk te
plannen.
Natuurlijk zijn gegevens over voertuigverplaatsingen maar een van de vele mogelijkheden

om waarde te ontlenen aan data over fysieke bewegingen van consumenten. Denk
bijvoorbeeld ook aan winkelindelingen: retailers proberen zo veel mogelijk verkopen te
realiseren binnen de grenzen van hun vloeroppervlak, een parameter die letterlijk in
beton gegoten is. Daartoe bestuderen zij de routes die klanten nemen door de winkel. Zo
proberen ze met geavanceerde analyse hun verkopen per vierkante meter te
maximaliseren.
De dienstregeling van NS is een hels complex plan om zo’n 1,1 miljoen reizigers per dag te
verplaatsen. Samen maken die zo’n 350 miljoen reizen per jaar, en 16,4 miljard
reizigerskilometers. Het spoor kan weliswaar worden uitgebreid (zoals tussen Utrecht en
Amsterdam), maar dat is tijdrovend en duur. Is het niet efficiënter om de gegevens over al
die bewegingen te gebruiken om alle mogelijke verbindingen te verbeteren? Dat kun je
met de OV-knip veel preciezer volgen dan met het papieren kaartje. En als er dan extra
capaciteit nodig is, weet je ook ‘precies’ voor wie je die investeringen doet.
Het zal duidelijk zijn dat als je bewegingen van consumenten door de tijd heen wilt
volgen, er gigantische hoeveelheden gegevens gecombineerd moeten worden. Big Data in
de overdrive.

3.8 Schaalbare hardwarearchitectuur
Big Data doen een zwaar beroep op beschikbare IT-systemen, zowel qua rekenkracht als
qua opslagcapaciteit. De huidige generatie NoSQL-oplossingen was een reactie
(antwoord) op de problemen die beperkingen in bestaande hardware met zich mee
brachten. Traditionele RDBMS-en bleken niet schaalbaar genoeg om voldoende snel en
kostenefficiënt mee te groeien met de explosie in datavolumes, en de benodigde
bijbehorende rekenkracht.
NoSQL speelt een centrale rol in Big Data-architecturen. Maar wat bedoelen we eigenlijk
met NoSQL? Was er dan ‘iets mis’ met SQL en traditionele RDBMS-en? Nee, niet echt. Of
misschien toch wel. SQL en de huidige generatie RDBMS-en hebben ontegenzeglijk een
aantal voordelen. Maar ook één heel belangrijk nadeel. Transactieverwerking in het
relationele model laat zich namelijk heel moeilijk partitioneren (in kleinere stukjes
opdelen). Doordat een transactie de elementaire eenheid van verwerking is, zijn er
minder mogelijkheden om gebruik te maken van de ultieme rekenkracht van parallel
verwerken.
Op het gebied van hardware waren er ook een aantal ontwikkelingen die supersnelle
computers haalbaar maakten, haalbaar voor een grotere groep. Van oudsher hadden
alleen mainframecomputers de beschikking over MPParchitectuur (Massive Parallel
Processing). De meeste servers werken vandaag de dag met een iets minder krachtige
SMP-architectuur (Symmetric Multi Processing). In zware Big Data-toepassingen worden
‘clusters’ of ‘grids’ opgebouwd met de relatief goedkope servercomponenten.
Een ‘cluster’ is een opstelling waarbij identieke hardwarecomponenten parallel worden
geschakeld. Dit kunnen soms grote aantallen zijn, honderden, duizenden, of zelfs
tienduizenden. In een ‘gridarchitectuur’ schakel je ook meerdere servers parallel, maar

betreft het divergerende (uiteenlopende) componenten. In allebei de gevallen bouwt men
daarmee aan de potentieel veel snellere MPP-architectuur. Door het eerder genoemde
ACID-principe los te laten, en dus een ‘transactie’ op te knippen in kleinere
deelhandelingen, kun je met een MPP-architectuur (soms veel) grotere snelheden
realiseren.
Een voorname reden waarom Big Data voor de allergrootste toepassingen dringend
behoefte hebben aan een MPP-architectuur, heeft niet alleen te maken met de brute
rekenkracht die vereist is om gigantische hoeveelheden data te verwerken. Er zijn nog
twee voorname redenen waarom de transitie van voornamelijk SMP- naar MPPhardwarearchitectuur een belangrijke rol speelt.
De recente opkomst van Big Data wordt voor een gedeelte gestuurd door de recente
beschikbaarheid van goedkopere servers, in een MPP-architectuur. Maar daarvan schakel
je er dan vele duizenden parallel, om zowel snelheid, alsook (lineaire) schaalbaarheid te
kunnen bieden. Men ontwerpt daartoe rekencentra die berekend zijn op regelmatige
storingen en uitval van relatief goedkope hardware. Doordat ‘falen’ van techniek als het
ware is ingebouwd in het proces van opslag, back-ups en onderhoud, is het mogelijk
geworden (veel) goedkope(re) hardware te gebruiken.
Als bijkomend voordeel bieden deze (cloud)clusters ook de optie van (bijna) lineaire
schaalbaarheid – een onmogelijkheid voor hardware waar ‘traditionele’ RDBMS-en op
draaiden. Dat is de belangrijkste reden van de dominantie van NoSQL-oplossingen voor
Big Data-toepassingen. We willen niet alleen meer rekenkracht, maar we willen ook een
architectuur die berekend is op de verwachte groei in volumes, en die dus met de
toenemende vraag aan capaciteit kan meegroeien.
We spreken in dit verband van de tegenstelling tussen ‘horizontaal’ en ‘verticaal’
schaalbare architectuur. Traditionele RDMBS-servers kun je verticaal opschalen: je prikt
er dan meer RAM in, kiest voor een snellere I/O-kaart, of wellicht vervang je de server
voor een met een hogere kloksnelheid of meer processors. Je werkt dan met eenzelfde
type machine, maar een snellere versie.
Boven een bepaald plafond, echter, lopen de korsten voor een snellere (SMP) server
echter exponentieel op. Een NoSQL-architectuur met (relatief) goedkope servers in een
MPP-architectuur, laat zich min of meer lineair opschalen, eenvoudigweg door het
bijplaatsen van hardware. Ergens op het groeipad is een breekpunt waar SQL-databases te
duur worden en NoSQL het belangrijkste (goedkopere) alternatief vormt.
Bedenk daarbij dan wel dat ‘prijs’, naar goed gebruik in de IT, opgebouwd is uit meerdere
onderdelen. Sommige daarvan zijn wat eenvoudiger en transparanter dan andere. De
aanschafprijs van een server is eenvoudig. De prijs van RDBMS-licenties is ook nog
(redelijk) eenvoudig, al lijken sommige leveranciers er haast een sport van te maken om
die prijsstelling zo ontransparant en onvergelijkbaar mogelijk te maken. Maar ook dan
heb je het in ieder geval nog ‘gewoon’ over euro’s.
Hoe bepaal je echter de manuren en vereisten aan competentie die je nodig hebt om dit

soort nieuwe technologie in gebruik te nemen en te houden? Binnen de IT spreekt men in
dit verband van TCO (Total Cost of Ownership) wat natuurlijk een veel betere vergelijking
biedt, omdat je niet alleen de directe, ‘harde’ kosten meeweegt, maar ook de minder
zichtbare, ‘zachte’ kosten. Maar hoe kun je in die vergelijking een plaats inruimen voor
schaars talent, zoals data-scientists, de kennis over je systemen en bedrijfsvoering die
zich opbouwt in hun hoofden na verloop van tijd, en de ‘afhankelijkheid’ van
sleutelpersonen binnen je IT- of business intelligence-staf?
Binnen Nederland is er bijvoorbeeld slechts een select gezelschap professionals met
voldoende hands-on ervaring met Hadoop om van professionele competentie te kunnen
spreken. Dit is een ‘first-mover’-nadeel, de figuurlijke prijs die je betaalt om met –
weliswaar goedkopere – maar minder vertrouwde en bekende technologie te werken.
Organisaties worden daardoor al snel afhankelijk van een heel smalle basis aan
medewerkers die deze technologie in de lucht houden. Hoe meer bedrijfskritische
processen hiervan afhankelijk worden, hoe zenuwachtiger IT-directeuren hiervan worden.
En terecht.
Tel daarbij op dat deze toepassingen nog steeds enorm in ontwikkeling zijn, en het wordt
duidelijk waarom NoSQL Big Data-projecten soms door ‘kinderziektes’ worden geplaagd.
Het speelveld met leveranciers en softwarekeuzes is nog lang niet helder. Nog steeds
komen er nieuwe aanbieders bij, en nog steeds hebben praktijkimplementaties te maken
met ‘workarounds’ als gevolg van bugs en/of onvolkomenheden in functionaliteit.
Beschouw dit als een ‘fact of life’ die je moet incalculeren als je met hypermoderne
software werkt.
Als direct en onvermijdelijk gevolg van de huidige stand van zaken in de techniek zul je
dus een prominente plaats moeten inruimen voor software-testers. In veel bedrijven zijn
zij nog stiefkindjes die als mosterd na de maaltijd hun bevindingen rapporteren over
toepassingen die al in productie worden gebruikt. In de Big Data- en NoSQL-wereld wil je
testers vanaf het begin van je project erbij betrekken: je weet nu eenmaal dat
onvolkomenheden en bugs een ‘necessary cost of doing business’ zijn, als je met
weerbarstige techniek in zee gaat. Geef professionele softwaretesters de kans om je
ontwikkelproces en tussenresultaten in een zo vroeg mogelijk stadium te onderzoeken.
Software testen is een functie die informatie verschaft over de prestaties (of het gebrek
daaraan) van je applicaties. Dat betekent dat je software-testers dus ook nooit
verantwoordelijk kunt maken voor de kwaliteit daarvan! Testers informeren, managers
beslissen. Als je testers verantwoordelijk maakt voor beslissen, zullen zij ofwel te
conservatief besluiten (als de consequenties van onvolkomenheden hun wordt
aangerekend), ofwel te roekeloos worden, als management hen onder druk zet om zo snel
mogelijk ‘live’ te gaan. Geen van deze twee scenario’s is gezond. Door softwaretesters
verantwoordelijk te maken voor het rapporteren van bevindingen, en bevindingen alleen,
geef je alle betrokkenen de best mogelijke kans om de best geïnformeerde beslissingen te
nemen.
Informatie over mogelijkheden en onmogelijkheden van extreem schaalbare, en relatief

goedkope Big Data-architectuur zou zo breed mogelijk beschikbaar moeten zijn. Je
probeert tot een gedragen keuze te komen, waarbij het management zowel de
mogelijkheden van nieuwe Big Datatoepassingen in overweging neemt, alsook de
bekende risico’s ten aanzien van betrouwbaarheid en beheer. Er zullen nieuwe
toepassingen bedrijfseconomisch haalbaar worden, maar de keuze voor nieuwerwetse
technologie is geen ‘free lunch’, er kleven wel degelijk belangrijke nadelen en risico’s aan.
Als iedereen die kent, kun je – wars van alle hype – besluiten om wel of geen
investeringen te doen in NoSQL-technologie.
De keerzijde is echter ook helder: we kunnen onze ogen niet langer meer sluiten voor de
onophoudelijke groei in volumes. Elke vijf jaar vertienvoudigen de volumes, en die groei
zien we al langere tijd. Als er een business-case gemaakt moet worden, weegt de
‘instapprijs’ daarin mee. Dat zal des te meer een belangrijke overweging zijn, vooral als
het harde bewijs voor succes van een nieuw initiatief nog ontbreekt. Dan wil je tegen
beperkte kosten ‘iets proberen’, en ervaring (met ‘echte’ klanten) in je dagelijkse
businesspraktijk verzamelen, alvorens je grote IT-investeringen doet. Onder die noemer
worden vandaag de dag in Nederland veel proefballonnetjes opgelaten.
De dramatische versnelling in rekenkracht die met MPP NoSQL-architectuur te behalen
is, maakt het mogelijk om met een heel laag initieel budget te beginnen. Maar laat je niet
verblinden door die ‘instapkosten’, want schaarse (en dure) experts om deze architectuur
te beheren, hebben ook hun prijs. Dit soort pilotprojecten heeft dezelfde functie als een
(aandelen) optie: voor een beperkte investering verwerf je het recht om te ‘proeven’ van
de mogelijkheden met Big Data. Een bestendige, toekomstvaste architectuur pakt
doorgaans aanzienlijk duurder uit (net zoals het onderliggende aandeel veel duurder is
dan een optie).
Veel ‘traditionele’ RDBMS-leveranciers zijn kien om allerlei varianten met ‘hybride’
architectuur aan te bieden. ‘The best of both worlds’. Denk bijvoorbeeld aan het
verwerken van clickstreamdata in een NoSQL-setting, waarbij een klein gedeelte van die
gegevens wordt uitgewisseld met ‘traditionele’ BI-architectuur. Zo kun je een bestaande
datawarehouse in dienst stellen van je Big Data-initiatief, en andersom een (relatief
klein) gedeelte van je Big Data terugvoeren in je datawarehouse voor persistente opslag.

Figuur 3.6 Hybride Big Data-/BI-architectuur

Dit soort hybride configuraties maakt het ook mogelijk om heel geleidelijk en zonder al te
veel risico kennis en deskundigheid op te bouwen in de NoSQL-wereld. Voor
bedrijfskritische applicaties zullen de meeste bedrijven nog langere tijd blijven
vertrouwen op traditionele RDBMS-en. Zolang er beperkte kennis en ervaring binnen de
gelederen aanwezig is, kun je NoSQL-toepassingen naast traditionele BI blijven
gebruiken. Door ‘survival of the fittest’ kan de tijd dan zijn werk doen. Je bouwt kennis op
in de eerste hand, en kunt dan een meer gefundeerde keuze maken voor ‘de beste’
architectuur.

3.9 Do’s and don’ts
Do
Beschouw Big Data als een van vele mogelijkheden om te investeren, en beheer uw
portfolio van initiatieven als een investeerder: onzekerheid wilt uw beheersen en
beperken, maar uiteindelijk gaat het om de opbrengsten voor het gehele portfolio (en
niet om de prestaties van individuele activiteiten).
Als niet onmiddellijk evident is waar u (meer) geld denkt te verdienen met Big Data,
zoek dan doelgericht op basis van uw overkoepelende bedrijfsstrategie naar KPI’s waar
nu op wordt gestuurd. Hoe kunnen Big Data daarbij helpen?

Big Data leveren pas waarde op door ze effectief te analyseren. Data-mining is
ondertussen bewezen technologie om zeer grote hoeveelheden data met
computeralgoritmes door te pluizen. Daar kunnen mensen niet tegenop, maar je hebt
ze (data-scientists) er wel bij nodig.
Door de rijkdom en het detail aan informatie zijn gegevens over internetgebruik een
welhaast onmisbare bron van informatie geworden. Probeer waar mogelijk of uw
websitebezoekers als ‘proefkonijn’ kunnen fungeren om u hun (koop)voorkeuren en
attitudes kenbaar te laten maken.
Bekijk met enige regelmaat of uw hardware nog ‘meekan’, of dat sommige van uw
systemen wellicht kunnen ‘doorgroeien’ naar snellere en meer kostenefficiënte
alternatieven.
Don’t
Stop niet al uw eieren in één Big Data-mandje, maar verspreid uw pilotprojecten over
meerdere aandachtsgebieden. Beoordeel succes of falen van Big Data niet op één
enkele toepassing.
Bekijk niet alleen de publiciteitswaarde en/of financieel gewin bij de keuze van uw Big
Data-pilotprojecten. Managementaandacht is een schaarse resource die u zo veel
mogelijk in lijn met de rest van uw bedrijfsactiviteiten wilt inzetten (tenzij u plannen
hebt om te divesteren).
Laat geen mogelijkheid onbenut om door ‘slimme’ controlegroepen te kiezen, te leren
hoe effectief uw doelgroepbepaling en marketinguiting zijn.
Laat mensen geen (digitale) documenten classificeren; in de meeste gevallen zijn textmining-algoritmes sneller, goedkoper en consistenter.
Investeer niet in (weliswaar kostenefficiënte) NoSQL-oplossingen, voor u de daarvoor
benodigde competentie hebt geïnventariseerd en hebt veilig gesteld (extern of intern)
voor missiekritieke toepassingen.

3.10 Samenvatting
Big Data verzamelen doe je met een doel: klantenservice verbeteren, het juiste product,
aan de juiste persoon, op het juiste moment aanbieden, of wellicht productieprocessen
stroomlijnen (goedkoper en sneller maken), etc. Door analyse van de bestaande situatie,
en voorspellingen over toekomstig klantgedrag en marktontwikkelingen, stel je Big Data
in dienst van je bedrijfsdoelstellingen.
Maar Big Data-projecten worden vaak door onzekerheid omgeven. Ze kennen bij aanvang
(lang) niet altijd een duidelijke ROI. Doordat dit soort projecten een forse impact kan
hebben op bestaande bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld mensenwerk vervangen door
computers), is er ook steevast een changemanagementcomponent waar je rekening mee
moet houden. De techniek implementeren is één ding, de betrokken mensen managen
iets heel anders.
Doordat Big Data innovaties inleiden, moet je bedacht zijn op verandering. Soms leiden
inzichten uit data tot verbetering in efficiency, soms verbetering van effectiviteit. Wellicht

ga je een bestaand proces stroomlijnen, doordat een menselijke schakel wordt vervangen
door techniek, zoals we beschreven in de case in paragraaf 3.6 waarbij e-mails door een
computer werden gesorteerd in plaats van door mensen. Aan het proces zelf verandert
weinig, het gaat alleen sneller, goedkoper en meer accuraat. Je wint efficiency.
In andere gevallen leidt gebruik van Big Data tot inzichten die een heel nieuw of ander
werkproces in gang zetten, In dat geval win je aan effectiviteit. Denk bijvoorbeeld aan het
evalueren van (reclame)campagnes of productintroducties (McLobster). Feedback van
klanten is genadeloos openhartig, confronterend en onmiddellijk. Dit noopt tot nieuwe
manieren van besturen en veel hogere responsiviteit.
Een apart social media customer care-team, en onmiddellijk staken van campagnes als de
publieke opinie (social media) deze afkeurt. Voorheen duurde zo’n evaluatie weken of
soms maanden, en was het ondenkbaar om vlak na introductie met stille trom de aftocht
te blazen. Vandaag kun je bijna niet anders meer, althans niet als je de reacties van je
klanten serieus neemt.
Een van de meest toegepaste technieken, en bewezen aanpak, is de inzet van microtargeting. Bedrijven doen er goed aan een zo ‘rijk’ mogelijk klantbeeld op te bouwen. Hoe
meer data en hoe breder de context van een klantprofiel, hoe beter je in staat zult zijn om
klantgedrag te voorspellen. De competentie om dit soort micro-targeting-campagnes te
lanceren en te evalueren op effectiviteit hoort in de standaard bagage van hedendaagse
marketeers te zitten. Marketing-resources zijn immers schaars, en deze oordeelkundig
benutten is de verantwoordelijkheid van marketing.
Overal waar klanten interacteren met digitale media, is er een kans om hun gedrag te
registreren, en (dus) te leren over hun voorkeuren en behoeftes. Internet en
clickstreamanalyse, het volgen van consumenten in ruimte en tijd, het zijn allemaal
voorbeelden van nieuwe manieren om reeds beschikbare data in te zetten om service te
verbeteren, en verkoop te stimuleren. Alle fantasie en beschikbare gegevens beperken de
mogelijkheden die Big Data momenteel kunnen bieden.

4 Datakwaliteit – van probleem naar kans
Het spreekt voor zich dat je alleen waarde kunt creëren met business intelligenceoplossingen, als de data waar je mee werkt van adequate kwaliteit zijn. En daar schort het
nog wel eens aan. De media staan vol met bloopers die het gevolg bleken van
‘probleempjes’ met datakwaliteit. Dat kan varieren van het foutief adresseren van post,
tot kapitale rekenfouten, medische missers en zelfs beurscrashes. Denk bijvoorbeeld aan
de flash-crash op 6 mei 2010.
Niemand voelt zich gevleid als hij post ontvangt die gericht is aan ‘Beste Mr NULL.’ Voor
databasebeheerders een herkenbare fout: de klassieke notatie voor een ontbrekende
waarde in een databaseveld is ‘NULL’, wat staat voor geen waarde beschikbaar (of niet
bekend). Niet alle systemen representeren zo’n ontbrekende waarde op dezelfde manier,
en als er dan gegevens gedeeld worden tussen systemen, is een dergelijk foutje snel
gemaakt.
Meestal kosten problemen met datakwaliteit ‘alleen’ maar geld (gelukkig), of leidt dit tot
gênante situaties. Soms tot groot ongemak. Toen ik laatst op mijn vlucht wilde inchecken,
meldde de terminal (uiteraard is dat proces op de meeste vliegvelden helemaal
elektronisch) dat er een probleem was met mijn boeking. Vreemd, ik heb gisteravond
‘gewoon’ via internet ingecheckt op mijn vlucht, dacht ik nog.
Eenmaal aanbeland bij de voorgeschreven balie, werd het probleem niet meteen duidelijk.
Alles leek ‘normaal’ aan mijn boeking, ik had tijdig ingecheckt en was zelfs ruim op tijd op
het vliegveld. Na het nodige speuren in computersystemen, heen en weer bellen, nog eens
computers raadplegen, en opnieuw inscannen van mijn paspoort kwam het probleem
naar boven: bij het invoeren van mijn ‘persoonlijk profiel’ op de internetpagina voor de
betreffende luchtvaartmaatschappij had ik abusievelijk een letter ‘O’ ingegeven, terwijl
mijn paspoortnummer toch heel duidelijk (niet dus...) een getal ‘0’ bevat.
U gaat niet langs Start, en u ontvangt geen 200 euro. Sterker nog, voor het geldende tarief,
een bijbetaling van zo’n 200 euro, kon ik een ‘nieuwe’ stoel kopen op dezelfde vlucht van
Londen Heathrow naar Amsterdam waar ik al voor had ingecheckt. Althans zo dacht ik
erover. Daar dacht de computer heel anders over. En alhoewel iedereen begrip zou
hebben voor een dergelijke misser, werd ik ter plekke voor de keus gesteld: betalen of
rechtsomkeert maken.
Vanuit Big Data-perspectief is het ook interessant om te weten dat ik dezelfde verbinding,
bij dezelfde luchtvaartmaatschappij, in het afgelopen jaar al heel regelmatig had gevlogen.
De dame aan de balie had daar kennelijk geen weet van (ondanks de vele
computerschermen die ze had geraadpleegd), dus ik kreeg dan ook de ‘gewone’ standaard
aanbieding: de hoofdprijs voor een late boeking. Als loyale klant werd ik daar niet echt
heel blij van. Flink chagrijnig, eigenlijk. Tegenwoordig neem ik als het ook maar enigszins
kan dan ook de trein. Prima service bij die Eurostar, overigens.

Problemen met datakwaliteit zijn behalve een probleem ook een kans: zij maken namelijk
duidelijk op welk punt in de waardeketen informatie (tijdelijk) niet stroomt – het is een
breuk in de waardeketen. En elke breuk in die waardeketen impliceert een verlies. Dit kan
een financieel verlies zijn, of een verstoring (verlies) in de dienstverlening, zoals in mijn
voorbeeld op Londen Heathrow. Hoe meer concurrentie er is, hoe eerder teleurstellende
dienstverlening leidt tot verlies van klanten of loyaliteit.
Veel bedrijven consolideren gegevens in een datawarehouse in hun streven naar
bedrijfsbrede, consistente informatievoorziening. Men is op zoek naar een ‘single version
of the truth’, rapportages die op elkaar aansluiten. Alleen als alle departementen dezelfde
definities hanteren, zullen de cijfers die zij presenteren overeenkomen. Als marketing het
aantal klanten telt in dat scenario, komt dit overeen met de telling van finance.
De praktijk is vaak anders. Ontwikkeling van databases en rapportages door IT kost te
veel en duurt te lang. Afdelingen bouwen daarom hun eigen datamarts, en hanteren hun
eigen (afwijkende) definities. Wat volgt zijn oeverloze debatten over wat nu eigenlijk de
‘echte’ waarheid is. Soms zijn verschillen terug te voeren tot de afwijkende brongegevens
die men hanteert, soms ligt het aan afwijkende definities, en soms zijn het ‘gewoon’
programmeerfoutjes of afwijkende gegevenstransformaties. Databasemodellen waar
historie in wordt opgeslagen kunnen duivels ingewikkeld zijn.
Als de afdeling sales een ander klanten aantal rapporteert dan marketing (laten we zeggen
hoger), zijn er kennelijk klanten waarvoor sales een inspanning heeft geleverd, maar die
door marketing vervolgens worden genegeerd: zij ‘zien’ die klanten eenvoudigweg niet!
Heb je daar nou je dure telemarketing voor ingezet? De breuk in de waardeketen maakt
dat ‘investeringen’ (in verkoop) van sales teloor gaan. Geen van deze twee afdelingen
hoeft zich echter van die afwijkende definities bewust te zijn.
Centrale definities voor kernbegrippen spelen hier een sleutelrol. Kernbegrippen zijn
definities voor bijvoorbeeld ‘klant’, ‘order’, ‘verkoop’, ‘retour’, ‘wanbetaler’, etc. Alleen als
elke rapportage gebaseerd is op exact dezelfde definitie, kun je ook maar hopen dat ze
zullen aansluiten. Het beheer van zogenaamde metadata (data over data, zoals definities)
wil je centraal beheren en aan het hele bedrijf beschikbaar stellen, bijvoorbeeld door een
intranet. Maak hier echter geen IT-project van, want dan is het gedoemd te mislukken.
Hoe kan IT afdelingen bewegen met elkaar in conclaaf te gaan en convergentie in die
definities afdwingen?
Wanneer je die gegevens echter in een datawarehouse probeert te consolideren, zullen die
afwijkende definities naar de oppervlakte komen. De verschillen waren er altijd al, alleen
heeft het datawarehouseteam nu de ondankbare taak om de gegevens van marketing en
sales samen onder te brengen. Maar ze sluiten niet aan, en dat deden ze voorheen ook
niet!

4.1 Mag het een onsje meer zijn?
Het akelige fenomeen met datakwaliteit is dat het in veel gevallen onopgemerkt systemen
binnensluipt. Het is als een vliegtuig dat onder de radar door vliegt en dan onverwacht

ineens opdoemt. We leven in een informatietijdperk, waarbij ruwe data door vele partijen
in de waardeketen worden hergebruikt. Een database kan voor de ene afdeling prima
volstaan en voor een andere afdeling tekortschieten in kwaliteit. En die
kwaliteitsproblemen kunnen zich op verschillende plaatsen en op verschillende
momenten manifesteren. Vaak nadat zo’n manco nog (goedkoop) kan worden hersteld.
Als een marketingafdeling een database gebruikt voor direct mail, of e-mailcampagnes, is
een foutenmarge van 5% onjuist ingevoerde postadressen wellicht heel acceptabel. Als
voor 30% van de klanten geen geldig e-mailadres bekend is, hoeft dat helemaal geen
probleem te vormen. Een direct-mailcampagne heeft typisch zoiets als een
responsepercentage van 0,5-2%. Dus als je 1000 brieven verstuurt, verwacht je ergens
tussen de 5 en 20 responses te krijgen.
Bij een marginale kostprijs per direct-mailexemplaar van bijvoorbeeld 1 euro (postzegel
plus drukwerk) komt een foutenmarge van 5% neer op 50 euro verlies bij een oplage van
1000. Een eenvoudig rekensommetje leert dan dat je die post retourstukken redelijk
makkelijk kunt ‘goedmaken’, mits je onder de 950 correct geadresseerde prospects maar
voldoende verkoopt. Dus marketing vindt die 5% foutenmarge dan een bedrijfsecono
misch aanvaardbare kostenpost.
Bij e-mail is de marginale prijs van een extra verstuurde e-mail bijna nul, dus dan kan een
veel hoger percentage ontbrekende e-mailadressen (30%) nog steeds heel acceptabel zijn.
Eigenlijk is dan het aantal aanwezige e-mailadressen belangrijker dan de proportie
ontbrekende. Want één e-mail meer of minder maakt voor de kosten voor de campagne
niet uit. En voor de baten draait het om de vraag of er voldoende revenuen zijn te halen
uit de wel aanwezige e-mailadressen.
Merk op dat die lage marginale kostprijs voor e-mail je in de verleiding kan brengen om
klanten zo vaak mogelijk te benaderen. Immers, nadat je een communicatieboodschap
hebt geformuleerd, wil je die zo vaak mogelijk aan zo veel mogelijk prospects toesturen.
Dat lijkt ‘gratis’, maar is dat ook zo? Dat hangt maar net af van je perspectief. Voor een
afdeling productmarketing lijkt dit te gelden, maar hoe zit het dan met e-mailontvangers
die zich na een campagne uitschrijven van de e-maillijst? Die zijn voor marketingcollega’s
die andere producten willen slijten nu onbereikbaar geworden: de prospect-pool is
effectief geslonken.
Dit is waar een berekening voor zogenaamde Life Time Value (LTV) essentieel blijkt. Als
je weet, of bij benadering kunt schatten, wat de gemiddelde waarde over de levensduur
van een e-mailprospect is (zijn Life Time Value), kun je ook berekenen hoeveel het ‘kost’
als prospects zich uitschrijven na ontvangst van een e-mailaanbod. In de praktijk blijken
die uitschrijvingen zich ‘gelukkig’ vrijwel onmiddellijk na de campagne voor te doen, dus
dit is technisch redelijk betrouwbaar te meten.
Dit e-mailvoorbeeld laat zien waar oordeelkundig gebruiken van Big Data ertoe zou
moeten leiden dat je als bedrijf niet alleen nadenkt over de baten van een campagne, maar
dat je daarin ook verdisconteert dat zogenaamde ‘churn’ (weglek, verloop) als gevolg van
te hoge communicatiedruk meegenomen wordt in de overweging om een campagne al of

niet uit te voeren. Zoals zo vaak draait het om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen
van acties en consequenties, om op basis daarvan de eigen strategie bij te stellen. Dus niet
alleen naar de baten van de campagne kijken, maar ook eventuele uitschrijvingen na een
e-mailcampagne meenemen in die berekening van de ‘bottom-line.’
De afdeling communicatie is misschien ‘not amused’ over de reputatieschade die grote
hoeveelheden post retour of klachten over e-mailspam met zich meebrengen. Maar wat te
denken van de backoffice-afdeling die met klanten in contact moet treden voor de
afhandeling van primaire processen: zei ‘eisen’ 100% betrouwbaarheid, of in ieder geval
nagenoeg perfecte accuratesse. Het wordt pas echt listig als meerdere afdelingen diezelfde
klantendatabase gaan gebruiken, waar om uiteenlopende redenen ontbrekende waarden
voorkomen.
Aangezien uiteenlopende stakeholders, op verschillende plaatsen binnen het bedrijf, en
ieder met hun eigen belangen, samen gebruikmaken van deze zelfde (fictieve)
klantendatabase, blijkt wel dat het begrip ‘voldoende kwaliteit’ zich moeilijk eenduidig
laat definiëren.
En als die manco’s in datakwaliteit dan pas laat in de verwerking van al die gegevens
worden geconstateerd, is het leed al geschied. Een onderzoek door TDWI in 2006
concludeerde dat alleen al in de Verenigde Staten per jaar 600 miljard dollar (!) verloren
ging aan direct-marketinguitgaven als direct gevolg van problemen met de datakwaliteit
van de geadresseerden. Problemen met datakwaliteit blijven vaak (lang) onopgemerkt en
blijken netto vaak duurder dan gedacht. Mag het een onsje meer zijn?

4.2 Enkele voorbeelden van datakwaliteitproblemen
Problemen als gevolg van onvolkomenheden in datakwaliteit kunnen zich in vele vormen
manifesteren. Om deze reden wordt datakwaliteit dan ook vaak miskend als oorzaak. We
zijn soms zo gewend om informatie ‘voor lief’ te nemen, dat we voorbijgaan aan de notie
dat je een proces dat informatie voortbrengt ook kunt toetsen op kwaliteit. Als
journalisten of wetenschappers een onwaarschijnlijke claim doen, betwisten we die. Maar
informatie die ‘past’ binnen ons wereldbeeld accepteren we vaak zonder er een tweede
keer over na te denken. Tot het te laat is...
Enkele voorbeelden uit de media die een beeld geven van de kosten en impact van
problemen met datakwaliteit:
Bedrijven als Enron, WorldCom, Ahold en recentelijk Olympus gaven een onjuist beeld
van hun boekhouding.
Griekenland bleek een veel te rooskleurig beeld te hebben gegeven van hun financiële
situatie
In november 2012 werd becijferd dat de redding van Cyprus 17,5 miljard euro zou kosten,
in april 2013 werd dat alweer bijgesteld naar 23 miljard.
Op 6 mei 2010 verdampte er 9% van de beurswaarde in de VS in 10 minuten tijdens de
‘flash-crash’.
De crisis op de financiële markten werd veroorzaakt door onjuiste inschatting (weergave)

van de risicovolheid van afgeleide financiële producten (derivatives).
Maar wat te denken van incidenten als:
NASA verloor de Mars-sonde Climate Orbiter na een reis van een jaar in 1999 doordat
men inches met centimeters had verward.
De Chinese ambassade in Belgrado werd op 7 mei 1999 ten onrechte gebombardeerd
doordat men werkte met verouderde kaarten.
Een foutje in de spiegelspecificatie van de Hubble-telescoop leidde tot een reparatie van
700 miljoen dollar.
Elk jaar overlijden er in de VS zo’n 100 000 mensen als gevolg van fouten in hun
medische dossiers (onderzoek 2010), in Nederland zo’n 1700 per jaar.
Etc., etc.
Natuurlijk zijn er steevast meerdere oorzaken aan te wijzen voor al deze fouten. Soms
(hopelijk) zijn de consequenties alleen financieel, maar wat te denken van een patiënt van
wie het verkeerde been wordt geamputeerd? Of een andere patiënt die ten onrechte te
horen kreeg dat hij kanker had omdat men zijn dossier had verwisseld met een
naamgenoot? Complicaties, blijvende invaliditeit, en zelfs overlijden door onjuiste
medische gegevens? Drone-bombardementen die onschuldige burgers treffen? In al deze
gevallen waren er data in het spel die op enig moment correct werden verondersteld. Daar
werd een beslissing op gebaseerd die – naar later bleek – onfortuinlijk of zelfs tragisch
uitpakte.
In het Big Data-tijdperk gaan we soms bijna ongemerkt vertrouwen op data. Ze sluipen
bijna ongemerkt binnen in alle beslissingen die we nemen. Ze worden een onderdeel van
ons leven. Als gegevens voor je routeplanner niet tijdig worden bijgewerkt, kom je prompt
te laat. En als je navigatiesysteem het niet eens is met het stratenplan, heb je toch echt
een ‘verkeerde’ afslag genomen. Als de kaart niet overeenkomt met het terrein om je
heen, kun je beter vertrouwen op wat je ziet in de omgeving!

4.3 Data governance
Het is duidelijk dat we een ‘nieuwe’ toekomst tegemoet gaan waarbij bedrijven steeds
meer waarde en concurrentievoordeel gaan halen door slim hun data te benutten. Op dit
moment is het nog zo dat klantbestanden of databases niet (h)erkend worden door
accountants als assets. De regels staan dit eenvoudigweg niet toe. Nochtans hebben
financiële markten deze nieuwe werkelijkheid allang omarmd.
Als er in de media gewag wordt gemaakt van (bedrijfs)overnames, is het heel gebruikelijk
dat de overnameprijs van een bedrijf wordt gerelateerd aan het aantal klanten. Niet zelden
wordt er zelfs een ‘prijs per klant’ genoemd in persberichten. Bij de waardering van (met
name internet)bedrijven is het heel gebruikelijk om te verwijzen naar de groei (en
retentie) van aantallen klanten. Intuïtief kunnen we ons hier heel goed iets bij
voorstellen, maar onze accountancymethoden lopen nog een beetje achter.
Hedendaagse accountancypraktijken staan niet toe dat klanten als ‘assets’ (bezittingen) in
de boeken worden opgenomen, en dus vertegenwoordigt een klantendatabase vanuit die

accountancyoptiek dan ook geen waarde. Gelukkig denken veel bestuurders daar anders
over. Zij sturen scherp op aanwas en behoud van klanten, dit zijn vaak de belangrijkste
indicatoren waar beursanalisten hun ‘buy-hold-sell’-adviezen op baseren.
In dit krachtenspel is het vanzelfsprekend dat het onderwerp Big Data tot bestuurskamers
doordringt. Op dat niveau wil je ook aandacht vragen voor dit onderwerp. Zo kun je
werken aan een vereende aanpak tussen IT, dataanalisten (data-scientists) en senior
management. Het onderwerp Big Data is te belangrijk (geworden) om aan BI-specialisten
(alleen) over te laten.
Op het moment dat gegevens zo belangrijk worden, en als er dag in dag uit, zo veel
belangrijke beslissingen op rusten, is het niet meer dan normaal dat bedrijven ook na
gaan denken over professionele data governance. Net zoals corporate-governance ertoe
bijdraagt dat ondernemingen betrouwbaar en bestendig blijven opereren, heb je data
governance nodig om je beslissingen te verankeren in verantwoorde praktijken, met
professioneel toezicht.
Wat verstaan we onder data governance? Data governance is de organisatie en
implementatie van beleidsregels, procedures, rollen en verantwoordelijkheden die samen
bepalen wie er inspraak heeft, wie er mag beslissen en wie er uiteindelijk
verantwoordelijk is voor het effectief beheren van data in een organisatie (John Ladley,
2012). Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen datamanagement en data
governance. En om deze verantwoordelijkheden ook duidelijk te scheiden.
Naar analogie met data governance is er immers een vergelijkbare scheiding tussen
verantwoordelijkheden bij corporate-governance. Je hebt een financiële administratie,
een controller en samen stellen zij een jaarrekening op. Maar het toezicht wordt apart en
strikt gescheiden, belegd bij een (externe) accountant en auditor. We hebben er
onvoldoende vertrouwen in als de boekhouder ook zelf degene is die de controles zou
moeten uitvoeren.
Op dezelfde manier wil je de verantwoordelijkheid voor data governance dan ook niet
beleggen bij degenen die gegevens moeten beheren. Het toezicht dat dit zorgvuldig,
compliant en volgens de regels der kunst gebeurt, wil je door een afhankelijk orgaan laten
uitvoeren. Het zijn immers deze zelfde Big Data-competenties die analisten zullen
meewegen bij de waardering van een bedrijf.
Sommige bedrijven hebben al langere tijd een reputatie dat zij hun concurrentiepositie
weten te versterken door het ‘slim’ uitbaten van hun gegevens. Maar hoe deskundig en
bekwaam je ook bent, dan nog kun je het slachtoffer worden van hackers of diefstal van
gegevens. Als er onverhoopt een keer iets mis gaat, val je terug op eisen van
zorgvuldigheid. Van een beursgenoteerd bedrijf verwacht je zeker dat zij met enige
regelmaat hun eigen werkprocessen tegen het licht houden. Zeker nu de
privacyregelgeving aan het veranderen is (zie ook paragraaf 5.1 en 5.2), is het zaak om
waakzaam te blijven op je interne processen.
Kort gezegd komt het er hierbij op aan dat werknemers worden getraind en beoordeeld op

de zorgvuldigheid waarmee zij gevoelige informatie beheren. Daarnaast vereisen de
richtlijnen dat medewerkers ook alleen toegang hebben tot gegevens die zij voor het
uitoefenen van hun werk ook echt nodig hebben. Dat betekent dat toegang en beveiliging
van gegevens is gekoppeld aan de rollen die werknemers vervullen.
Privacy- en reputatiebescherming, maar ook fraude en informatiediefstal, worden alsmaar
belangrijker naarmate we meer en meer gebruikmaken van databases. Is het niet
vanzelfsprekend dat we daarbij een niveau van governance nastreven dat we ook voor
onze boekhouding en externe rapportages (zoals jaarverslagen, en rapportages aan
toezichthouders) tot norm hebben verheven.
Vanzelfsprekend heeft data governance als relatief nieuwe discipline (nog) niet de status
en volwassenheid die we van accountantscontrole gewend zijn geraakt. Maar aangezien er
grote belangen op het spel staan en dagelijkse beslissingen worden gebaseerd op
databronnen, zal de lat hier in de nabije toekomst aanzienlijk hoger komen te liggen. De
belangen zijn enorm. Aangezien competentie en bezit van Big Data concurrentievoordeel
opleveren, zullen bestuurders deze niet-tastbare belangen willen bewaken op manieren
die we gewend zijn van traditionele tastbare bezittingen.

4.4 Do’s en don’ts
Do
Streef bedrijfsbrede, consistente informatievoorziening na. Rapportages die niet
‘aansluiten’ leiden tot oeverloze, tijdrovende en nutteloze discussies.
Verspreid het bewustzijn in uw organisatie dat problemen met datakwaliteit bijna altijd
veel duurder blijken dan men op het eerste oog vermoedt. In 1979 schreef Philip
Crosby in zijn klassieke boek Quality is Free dat iets de eerste keer direct goed doen –
uiteindelijk – goedkoper is dan iets snel doen en het later weer moeten herstellen.
Probeer waar mogelijk om kwantitatieve (financiële) businesscases voor datakwaliteit
vast te stellen. Getallen en vooral euro’s worden vaker en gemakkelijker onthouden.
Stel gezamenlijke, centrale definities op voor de belangrijkste kernbegrippen in uw
bedrijfsvoering. Publiceer deze op een intranet, zodat iedereen in het bedrijf ernaar kan
verwijzen.
Herstel problemen met datakwaliteit zo veel mogelijk in de bron. Foutieve gegevens
corrigeren gaat snel en kost meestal weinig tijd, maar is als dweilen met de kraan open.
Stel een data governance-raad in, die toeziet op het oordeelkundig bewaken en beheren
van data in het hele bedrijf. Dit mag best klein beginnen, maar realiseer u dat
uiteindelijk alle data van belang zijn, anders hoef je ze ook niet te verzamelen.
Don’t
Accepteer geen eilandjes die hun eigen rapportages ontwikkelen. De kans dat die
resultaten consistent zijn tussen afdelingen is (te) klein.
Gebruik tijdsdruk niet als argument om matige kwaliteit te accepteren. Herstelkosten,
klachten, reputatieschade en het aanleren van slechte gewoonten hebben een hoge
prijs. Haastige spoed is zelden goed.

Maak metadatabeheer geen zaak van IT, maar van business-stakeholders. Accepteer
dat het proces om bij gezamenlijke definities uit te komen, een geleide democratie
vergt en geduld. Rome werd ook niet in één dag gebouwd.
Repareer nooit foutieve data, zolang hetzelfde probleem niet tegelijkertijd aan de bron
wordt opgelost.
Maak van data governance geen IT-project en leg nooit de verantwoordelijkheid voor
gegevensbeheer bij dezelfde mensen of afdelingen als data governance. U laat uw
boekhouding toch ook door een externe accountant nazien?

4.5 Samenvatting
Datakwaliteit blijft heel vaak – te vaak – een verborgen kostenpost. Toch gaat er door
soms evidente fouten, maar vaker door bijna onzichtbare problemen met datakwaliteit
veel geld verloren. Industrie-experts zoals Larry English schatten dat zo’n 20-30% van het
bedrijfsresultaat verloren gaat door problemen met informatiekwaliteit. Postretouren zijn
zichtbaar en die postzegels en printkosten zijn een eenvoudig meetbare verliespost. Maar
twee enveloppen naar hetzelfde adres blijven waarschijnlijk onopgemerkt. Tenzij de klant
belt om hierover te klagen, maar wat is de ‘kostprijs’ van zo’n klacht? Hoeveel kost dat in
verloren loyaliteit en reputatieschade?
Om met Big Data te kunnen slagen zijn data van voldoende kwaliteit een noodzakelijke
voorwaarde. Niet alleen om verliezen en reputatieschade door foutieve adressering te
voorkomen, maar vooral om consistente informatie te verschaffen. Het is weinig
bevredigend om medewerkers uit te laten zoeken waarom een product niet op tijd is
geleverd, überhaupt niet bezorgd, of naar een verkeerd adres is verstuurd. Behalve dat dit
speurwerk tijdrovend en weinig lonend is, heb je al te maken met een ontevreden klant en
leed dat al is berokkend. Behalve herstelkosten en compensatie, blijf je daarna zitten met
een ongelukkige klant én een chagrijnige medewerker.
Door op bedrijfsniveau aandacht te besteden aan professioneel beheer van data als een
waardevolle bezitting, beweeg je het hele bedrijf om even zorgvuldig met data om te
springen als met andere waardevolle bezittingen. Data governance moet als functie
worden gescheiden van de verantwoordelijkheid voor gegevensbeheer. Het is zelden nodig
of zelfs wenselijk om een aparte data governance-afdeling op te richten, deze taken
kunnen net als heel veel andere managementtaken naast bestaande rollen worden
uitgevoerd. Het is echter wel zaak daar apart aandacht voor te vragen en tijd voor in te
ruimen. Anders dreigt het een stiefkindje te worden.

5 Big Data en privacy
Privacy, voor iedereen betekent het iets anders, maar het moge duidelijk zijn dat
bedrijven die met Big Data aan de slag gaan, hier uiterst zorgvuldig mee om moeten
springen. Consumenten worden zich in het digitale tijdperk in toenemende mate bewust
van inbreuk op hun privacy. Dat kan variëren van hinderlijke spam nadat je jezelf hebt
geregistreerd voor een spelletje op Facebook, tot een bombardement van aanbiedingen na
een verhuizing of gezinsuitbreiding. In ernstige gevallen zelfs identiteitsfraude, of allerlei
andere vormen van (financiële) schade.
Symantec Norton (bekend van hun antivirussoftware) berekende in 2011 dat
internetcriminaliteit wereldwijd op jaarbasis zo’n 388 miljard euro kost, waarvan een
derde ongeveer directe kosten zijn, en twee derde kosten als gevolg van tijdverlies om met
de consequenties van die fraude om te gaan. Alleen in Nederland zouden volgens
Symantec de directe kosten in 2011 250 miljoen euro bedragen. Maar behalve
criminaliteit is er ook het ‘klein leed, groot ongemak’, je mag daar ook nog zo’n 162
miljoen euro kosten voor tijdverlies als gevolg van spam bij optellen. Dit zijn reële en
significante kosten voor onze kenniseconomie.
Privacy ligt gevoelig in de publieke opinie, het is een onderwerp waar bedrijven heel
behoedzaam mee om moeten gaan. Wellicht moeten we onze metafoor van data als ‘het
nieuwe goud’ hier liever vervangen door een metafoor als ‘boren naar olie’. Data kunnen
van enorme waarde zijn, als je de goede bron eenmaal hebt aangeboord. Maar o wee als
daar vervuiling of lekkages optreden, dan riskeer je meteen een milieuramp zoals de
Exxon Valdez...
Met name op het gebied van oordeelkundig omgaan met persoonlijke data zullen we
voorzichtig moeten zijn en professionele waarborgen willen inbouwen. Duurzaam
ondernemen behelst zorgvuldig en respectvol handelen in het licht van huidige en
toekomstige privacyregelgeving (zie volgende paragrafen). Want behalve juridische of
compliance-claims, moeten we vooral ook zorgvuldig de waarde beheren die
verdisconteerd is in een ‘goede’ merknaam.
Om te beginnen: wat bedoelen we eigenlijk precies met privacy? De term wordt op veel
verschillende manieren gebruikt. Voor sommige mensen staat privacy gelijk aan
isolement, met rust gelaten worden, de mogelijkheid of keuze om jezelf af te schermen
van inbreuk van buitenaf. Ongevraagde e-mail (spam) is vanuit deze optiek dan een
inbreuk op je privacy. Vooral als het lastig blijkt ongevraagde e-mail stop te zetten.
Wereldwijd is momenteel zo’n groot gedeelte van alle verstuurde e-mail spam, en hebben
we zo weinig middelen om dat tegen te gaan, dat we van die plaag wel nooit meer verlost
zullen worden. Het verleidelijke voor spammers is dat als zij eenmaal een campagne
hebben ontworpen (een eenmalige inspanning), de marginale kosten van meer e-mail
versturen zo laag is, dat meer e-mailadressen aanschrijven in principe altijd tot meer
revenuen voor de spammer leidt. Het businessmodel nodigt spammers als het ware uit

om hun commerciële boodschap zo massaal mogelijk te verspreiden.
Als we ooit structureel iets aan e-mailspam zouden willen doen, moeten er een van twee
maatregelen worden getroffen. We moeten ofwel een soort van ‘portokosten’ per
verstuurde e-mail gaan rekenen, ofwel degenen die reageren op e-mailspam daarvoor
straffen.
Want
zolang
de
e-mailspammer
kopers
vindt
voor
zijn
(nep)universiteitsdiploma’s, (seks)prestatieopwekkende medicijnen, Rolex-horloges en
andere exclusieve merkproducten, goedkopere rente of leningen, etc., zullen er spammers
zijn die in de verleiding komen hun geld te verdienen met dit soort praktijken.
Behalve het recht om met rust gelaten te worden, zijn er ook andere perspectieven op
privacy. Sommige mensen zien privacy eerder in de context van invloed op je persoonlijke
gegevens en consequenties die dat heeft voor je reputatie. Als paparazzi heimelijk foto’s
maken, of anderszins wetenswaardigheden van beroemdheden blootleggen, zien we dat
als een inbreuk op hun privacy. Foto’s van Kate Middleton die (topless) ligt te zonnen in
Frankrijk, kiekjes van de Koninklijke familie in Wassenaar, het zijn voorbeelden van
informatie over iemand die openbaar gemaakt wordt.
Een ongewild bijproduct van de huidige netwerkeconomie waar iedereen met iedereen
digitaal verbonden is, is dat je de toegang tot jouw persoonlijke data in redelijkheid niet of
nauwelijks meer kunt afschermen. De toegang tot gegevens is enorm laagdrempelig
geworden. Soms verspreiden mensen die gegevens bewust en bedoeld, zoals bijvoorbeeld
op Facebook of Twitter. Maar vaker nog onbedoeld, doordat elektronische betalingen of
andere digitale interacties een spoor nalaten. Doordat zo veel van die gegevens blijvend
worden opgeslagen, heeft dat spoor meer weg van kiezelsteentjes dan broodkruimels.
De ‘persoonlijke’ en amicale omgang op sociale media doet sommige mensen soms
vergeten dat dit publieke media betreffen. Een bericht op Facebook plaatsen, lijkt wat dat
betreft op een conversatie in de kroeg. Je weet nooit precies wie er aan het luistervinken
is, en waar dat bericht nog meer terecht zal komen. De illusie van een ‘gesloten’
vriendenkring op Facebook of Google+ doet daar niets aan af. Privacy verdwijnt weliswaar
niet, maar het verandert wel fundamenteel van aard en vorm in deze tijd.
Sociale netwerken zijn ‘gratis’, maar voor niets gaat natuurlijk alleen de zon op. Ook
Twitter en Facebook denken na over hun verdienmodel. Hoe je het ook wendt of keert, op
enig moment moeten zij hun geld verdienen door gebruik te maken van diepgaand inzicht
in onze gedragingen en opinies, in het kort: de persoonlijke informatie die we vrijwillig
prijsgeven. Nu zou ik die bedrijven zelf nog graag willen vertrouwen, maar hoe sterk is
hun informatiebeveiliging? Als de eigenaar van een website mijn gedrag kan analyseren
en interpreteren, dan kan een hacker dat natuurlijk ook.

5.1 Veranderingen in privacyregelgeving
Privacy is een onderwerp waar iedereen prijs op stelt. In het Big Datatijdperk, is privacy
ook werkelijk een onderwerp waar een figuurlijk ‘prijskaartje’ aan hangt. Er is een
ogenschijnlijk tegenstrijdig belang tussen het individu dat zijn privé-informatie graag
‘voor zichzelf’ houdt, en legio commerciële partijen die informatie over

consumentengedrag en -voorkeuren willen gebruiken voor geldelijk gewin.
Informatie was voorheen niet meer dan een bijproduct. Data governance (zie ook
paragraaf 4.3) heeft de waarde van informatie getransformeerd van iets wat we gebruiken
om mee te sturen, tot een bezitting die op zichzelf waarde vertegenwoordigt. Steeds meer
bedrijven erkennen dit. Maar het eigenaarschap van die informatie is allesbehalve
duidelijk.
Is de particulier of de postbesteller eigenaar van je adres en brievenbus? De evidentie
suggereert het laatste, terwijl veel particulieren op zijn minst de illusie koesteren zelf
eigenaar te zijn van hun adresgegevens. Maar waarom kunnen die gegevens anders
worden doorverkocht (wat al jaren gebruikelijk is), bijvoorbeeld als iemand verhuist?
Zonder dat degene die verhuist daar zelf ook maar een cent aan overhoudt? Dit suggereert
op zijn minst dat de postbesteller eigenaar is van die data.
Er gaapt een kloof tussen Amerikaanse en Europese regelgeving, en Europa zal met de
invoering van de aangekondigde regels (Directive 95/46/EC) alleen maar strikter worden.
Dit heeft belangrijke implicaties op internet en vooral voor multinationals. De straffen die
de Europese Commissie in het vooruitzicht heeft gesteld, worden namelijk berekend als
een percentage van de totale omzet. Voor grote bedrijven kan dat flink in de papieren
lopen.
De invoering van deze nieuwe regels is een belangrijke stap. Een grote stap voorwaarts
ook om privacybelangen van individuen te beschermen. Maar helaas is het een illusie om
te denken dat regels of wetten (ooit) afdoende zullen zijn om onze privacybelangen te
beschermen tegen commerciële belangen. Regels en wetten zijn bij herhaling een
inadequaat instrument gebleken in snel veranderende economische omstandigheden. Te
meer daar die veranderingen in de markt worden versneld door technologische
innovaties. Het juridische systeem is daarvoor eenvoudigweg te traag en te log, en de
middelen om wetshandhaving uit te voeren, blijken grotendeels ineffectief.
Stekend voorbeeld zijn meerdere spamkoningen die bekend en gekend zijn in de VS, en
een leven in luxe kunnen leiden. Ondanks herhaalde rechtszaken weten ze doorgaans
buiten de tralies te blijven door een batterij aan advocaten in te huren om elke claim te
betwisten, en zelfs in de tegenaanval te gaan. En de schikkingen die internetgiganten in
de afgelopen jaren hebben moeten betalen voor schaamteloze schendingen zijn weliswaar
aanzienlijk (miljoenen soms), maar vallen nog steeds in het niet op hun balans.
Maar laten we ook eens een andere insteek bekijken. Admiraal Grace Hopper zei eens:
‘Het is gemakkelijker om vergeving te vragen dan om permissie.’ Bedrijven verzamelen
maar al te graag contactgegevens van mogelijke prospects voor hun producten. Het valt ze
ook moeilijk kwalijk te nemen dat ze geld proberen te verdienen. De huidige
marktwerking nodigt bedrijven als het ware uit om de grenzen op te zoeken van wat
toelaatbaar is.
Al jaren kennen we opt-in- en opt-out-regelingen, maar hebben die geleid tot minder
spam? Nog altijd is het de verantwoordelijkheid van consumenten om aan te geven wat ze

wel of niet willen ontvangen. Ondanks het pleidooi van internetgoeroe (medeoprichter
van Yahoo) Seth Godin voor ‘Permission Marketing’ vragen bedrijven doorgaans nog
altijd liever om vergeving dan om permissie. Marktwerking in een kapitalistische
economie dwingt hen daar welhaast toe, zolang het merendeel van concurrenten zich óók
zo gedraagt.
Er bestaat nog altijd geen ‘cyberwet’ en het is ook maar de vraag of die er ooit zal komen.
Voorlopig in ieder geval niet. Tot die tijd zijn we aangewezen op nationale en regionale
wetten en richtlijnen. Maar internet trekt zich weinig of niets aan van grenzen.
Vandaag de dag zijn alle ontwikkelde (westerse) economieën echte kenniseconomieën.
Ongeacht of de betreffende regering daar prat op gaat, of niet. Om deze nieuwe realiteit
tot volle wasdom te brengen is een wettelijke basis nodig. We hebben als consumenten en
bedrijven behoefte aan regels waaraan informatie-uitwisseling zou moeten voldoen. Alle
marktpartijen hebben profijt bij die duidelijkheid en transparantie,

5.2 Privacyregelgeving in Europa
Met de groei van databronnen waar bedrijven waarde aan kunnen ontlenen, groeit ook de
verantwoordelijkheid die zij dragen voor zorgvuldig en oordeelkundig datamanagement.
Hoe meer databronnen je ontsluit, hoe meer reputatierisico je kunt lopen. Behalve deze
negatieve insteek zijn er ook veel bedrijven die voor een positieve insteek kiezen. Zij
willen zich afficheren als duurzame ondernemers, die zorgvuldig met de belangen en
privacy van hun klanten omgaan.
Maar niet alleen reputatiemanagement, ook (Europese) regelgeving wordt steeds
belangrijker. Op 25 januari 2012 werd een nieuwe concepttekst bekendgemaakt, die de
huidige ‘Data Protection Directive’ (Directive 95/46/ EC) gaat vervangen. Deze nieuwe
regels gelden voor alle EU-lidstaten en vervangen daarmee de huidige nationale
wetgeving.
Tot dusver waren deze richtlijnen niet-bindend, maar met de invoering van de nieuwe
regels gaat dat veranderen. Een van de nieuwe privacyregels waar Big Data-providers een
hele kluif aan gaan hebben, is ‘het recht van consumenten om vergeten te worden’.
Klanten hebben niet alleen het recht op ‘opt-out’, maar daarbovenop ook het recht om
volledig verwijderd te worden uit alle (!) systemen.
Aangezien de boetes kunnen oplopen tot 2% van de totale wereldwijde omzet (als de
nieuwe regels worden overtreden), dreigen er enorme financiële consequenties. Met
name voor de grote(re) multinationals. EU-commissaris Viviane Reding voor Justitie
heeft de wind er flink onder!
Eenieder die wel eens een kijkje heeft genomen in het IT-landschap van grote bedrijven
die soms tot stand zijn gekomen door een reeks van fusies en overnames, zal beseffen hoe
moeilijk ‘het recht om vergeten te worden’ in de praktijk uit te voeren is. Systemen zijn
soms als een kluwen spaghetti aan elkaar geknoopt, en het recht om vergeten te worden,
betekent uiteraard vergeten worden in alle systemen.

In de traditionele, relationele wereld was het inhoudelijk (‘semantisch’) een uitdaging om
te waarborgen dat als je records verwijdert die betrekking hebben op een bepaalde klant,
je daarmee ook alle records verwijdert. In de niet-relationele NoSQL-wereld is diezelfde
opgaaf een ordegrootte moeilijker. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt in een tijd
die wij tegemoet gaan, waar een persoon in meerdere NoSQL-omgevingen voorkomt.
Het vereiste om elk spoor van personen op elk willekeurig moment in de toekomst weer
te kunnen verwijderen uit een database, is een ‘businessrequirement’, een privacy-eis
voor de nabije toekomst, waar vandaag de dag nog maar weinig mensen zich om
bekommeren. Maar wee o wee als je dit in een niet-relationele database voor elkaar
probeert te krijgen en daarna wilt testen (!) op succes. Een naald in een hooiberg zoeken
gaat een stuk eenvoudiger. Hier moeten systemen en processen echt op worden ingericht.
Als deze functionaliteit vanaf het begin niet wordt ingebouwd, kun je later voor grote
problemen en hoge kosten komen te staan.
Een andere ‘lastige’ regel van de nieuwe Europese privacyrichtlijnen is het vereiste om
expliciete instemming te krijgen van individuen, voor hun gegevens mogen worden
verwerkt. In voorkomende gevallen zal het proces voor initiële instemming moeten
worden aangepast. Maar ook gegevens die al waren opgeslagen, vallen onder dit besluit.
Dat betekent complexe logistiek van direct-marketingacties aan het volledige
klantenbestand. Deze campagnes opvolgen en waar nodig de resultaten (klanten die niet
reageren) verdisconteren in je proces. Die gegevens mag je dus eenvoudigweg niet meer
gebruiken.
De nieuwe regelgeving bevat ook een onmiddellijke meldplicht om persoonlijke
informatie die gecompromitteerd is proactief aan te geven (momenteel geldt deze regel
alleen voor telco’s). Alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers zijn verplicht een
‘privacy-officer’ te benoemen die erop toeziet dat er gehandeld wordt in overeenstemming
met deze richtlijnen. De regels gaan ook gelden voor niet-EU-bedrijven, tenminste als zij
hun diensten aanbieden aan inwoners van de EU.
Dit soort juridische eisen onderschrijft het belang van zorgvuldige data governance. Data
behandelen als een asset brengt enorme mogelijkheden met zich mee, maar ook
belangrijke verplichtingen. Behalve de juridische en compliance-risico’s, zullen gevestigde
merken vooral ook bezorgd zijn om de reputatierisico’s. Vertrouwen komt te voet, maar
vertrekt te paard.
Recentelijk hebben we een paar gevallen meegemaakt, waar de Europese Commissie haar
tanden heeft laten zien. In de browseroorlog bleek Microsoft geen keuze aangeboden te
hebben voor browsers van concurrenten, ondanks eerdere beloften dat links daar naartoe
in het besturingssysteem Windows zouden worden opgenomen. In maart 2013 legde de
Europese Commissie Microsoft daarom een boete op van 561 miljoen euro.
Toen Facebook in 2012 haar privacypolicy wijzigde, ontstak er een storm van kritiek.
Vanaf juni 2012 wilden ze foto’s van Facebook-gebruikers in advertenties die aan derden
zouden worden getoond. Zijn we dan geen eigenaar meer van onze ‘eigen’ foto’s op
Facebook? Volgens de huidige privacyinstellingen niet.

Consumenten accepteren niet alles meer, en vooral als er in social media discussies
losbarsten over dit soort incidenten, is een reputatie snel beschadigd. Internetgiganten
zoals Facebook en Google moesten bij herhaling overstag met hun beleid, onder druk van
de publieke opinie. Niet omdat zij geïntimideerd waren door regels of wetten, maar omdat
de publieke opinie hen daartoe dwong. Als er massaal (‘viraal’) over wantoestanden wordt
getwitterd en gepost, kunnen consumenten nog altijd de overhand krijgen. De vraag is
alleen, hoeveel van dit soort misstanden onopgemerkt blijven bij het grote publiek.

5.3 Amerika versus Europa
Privacy in het internettijdperk is vanzelfsprekend een internationale aangelegenheid.
Maar helaas zijn onze wetten internationaal nog lang niet geharmoniseerd, en er zijn ook
geen tekenen die erop wijzen dat een dergelijke harmonisatie op afzienbare tijd staat te
gebeuren. Zelfs binnen Europa zijn er verschillen, maar de meest in het oog springende
privacykloof ligt tussen de Verenigde Staten en Europa.
Als je kijkt naar de belangrijkste verschillen tussen de Verenigde Staten (en Canada), en
Europa, dan valt er één ding meteen op: de attitude in Europa ten aanzien van privacy en
privacywetgeving lijkt de belangen van de burger hoger te waarderen dan de
mogelijkheden die men bedrijven wil gunnen om commerciële initiatieven te ontplooien.
In Amerika legt men die balans juist eerder aan de andere kant: men wil bedrijven zo veel
mogelijk kansen laten om competitief te blijven, ook als dat enigszins ten koste gaat van
de privacy van individuen.
Een ander belangrijk verschil is dat in Europa het opstellen en bekrachtigen van regels
een kwestie is voor overheden. In de VS gelooft men eerder in een combinatie van regels
en zelfregulering. De hoop en verwachting is dat bedrijven hier onderling zelf afspraken
over zullen maken en dat marktwerking de rest doet. Men rekent er dan op dat, omdat
consumenten liever bij privacyverantwoordelijke bedrijven zouden kopen, de rest van de
bedrijven als vanzelf vergelijkbare praktijken gaan omarmen.
Dit verschil in attitude heeft al een lange historie. Het is niet voor niets dat mensen in de
VS Nederland als een ‘socialistisch land’ bestempelen, zonder stil te staan bij de politieke
affiniteit van heersende regeringspartijen. In de VS zijn er grote politieke groepen
waarvan het belangrijkste streven is om de inmenging van de overheid in marktwerking
terug te dringen. Een kleiner overheidsapparaat vinden zij wenselijk opdat de markt zijn
werk kan doen. Men rekent op ‘survival of the fittest’ voor bedrijven die belangen van
consumenten het beste behartigen, eenvoudigweg omdat consumenten daar vaker gaan
kopen, als zij privacybescherming belangrijk vinden.
Historisch heeft de direct-marketinglobby in de VS een stevige vinger in de pap bij dit
debat. Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt dat die markt voor postorderbedrijven in
de VS vele malen groter is dan wij in Europa ooit gewend zijn geweest. De historisch
lagere bevolkingsdichtheid zal daar ongetwijfeld ook een rol in hebben gespeeld, in
combinatie met het feit dat van oudsher postbezorging in de VS werd gezien als een van
de weinige sectoren die door de overheid (lees: belastingbetalers) moest worden

gesubsidieerd als essentiële publieke dienstverlening.
Alhoewel er geen wetenschappelijke basis is om deze verschillen te duiden, zien we twee
heel belangrijke verklaringen voor de (grote) verschillen in privacyproblematiek tussen
Europa en de Verenigde Staten. In de VS bestaat sinds jaar en dag een levendige handel in
koop en verkoop van databestanden. Ten tweede is het opmerkelijk dat men in de VS al
heel lang gewend is om hun Social Security Number (SSN) te gebruiken om personen te
identificeren. Een SSN is vergelijkbaar met ons Burger Service Nummer (BSN), voorheen
ons SOFI-nummer. Wat zijn de consequenties van deze twee macrotrends?
Vanuit het oogpunt van datamanagement is een BSN een ideale unieke sleutel in een
database. Kenmerken van een en dezelfde klant aan elkaar koppelen met een dergelijk
numeriek veld gaat vele malen eenvoudiger dan diezelfde relaties proberen te leggen op
basis van naam en geboortedatum, bijvoorbeeld. Dat geldt binnen een systeem, maar nog
meer tussen systemen. Afgezien van de evidente typefouten in een alfanumeriek
(tekst)veld voor een naam, zijn er welhaast oneindig veel manieren om een naam te
formatteren.
Mijn voornaam is Tom, en mijn doopnaam is Antonius. Dat geeft ook nog eens
afwijkende initialen, om nog maar te zwijgen over extra doopnamen. In sommige landen
is het gebruikelijk om eerst de achternaam en dan de voornaam te schrijven. Roepnamen,
bijnamen, meisjesnamen, er zijn tal van manieren waarop ten onrechte records aan elkaar
gekoppeld kunnen worden die feitelijk aan verschillende personen toebehoren, en door de
uiteenlopende schrijfwijzen, kan het ook zomaar gebeuren dat Tom Breur en Antonius
Breur ten onrechte als twee unieke klanten worden gezien.
Meestal is een combinatie van naam en geboortedatum voldoende om een persoon uniek
te identificeren, maar voor veelvoorkomende namen zoals bijvoorbeeld ‘Peter Jansen’ kan
het zomaar gebeuren dat er twee of meer burgers op dezelfde dag zijn geboren, met
dezelfde naam. En dan hebben we het nog niet over alle notatievormen voor
geboortedatum, waarbij in de VS de kalendermaand voorop wordt geschreven en in
Europa de dag van de maand. Kort en goed: bestanden koppelen op basis van BSNnummers is een feest op basis van naam, geboortedatum en wellicht zelfs nog meer
kenmerken, een hoofdpijntraject.
In Nederland en veel landen in Europa hebben we bedrijven expliciet verboden om
kenmerken zoals BSN systematisch te gebruiken bij het koppelen van bestanden. Voor
sommige juridische identificatie is dit noodzakelijk, maar nadat de identiteit van een
klant is vastgesteld, horen bedrijven zelf voor een andere koppelsleutel te zorgen. Het
BSN moet bewaard worden voor eventuele rapportage naar overheden of toezichthouders,
maar het gebruik van deze sleutel moet daartoe beperkt blijven.
In de VS daarentegen, is het gebruik van Social Security Nummers (SSN) gemeengoed.
Aangezien de databasetechnische voordelen zo evident zijn, zullen vrijwel alle bedrijven
die over een SSN kunnen beschikken, deze als vanzelfsprekend ook willen gebruiken als
identificerend kenmerk voor een individu. Zo zullen de meeste databases met
klantkenmerken dan ook ingericht zijn.

Het tweede structurele verschil tussen Europa en de VS is dat men in Amerika sinds jaar
en dag een levendige handel heeft in klantgegevens. Zowel voor kredietregistratie (waar
meerdere private partijen concurreren) alsook voor direct-marketingdoeleinden. Er is een
levendige handel in consumentengegevens en diezelfde lobby treedt in de VS dan ook
steevast op de voorgrond als er wetgeving wordt besproken die het ‘recht’ van
directmarketingbedrijven zou bedreigen om in hun broodwinning te voorzien.
Aangezien dit een aanzienlijk onderdeel is van de Amerikaans economie, doordat zowel de
direct-marketingbranche (grote postorderbedrijven), als handel in identificerende
gegevens (naam, adres, etc.) van derden zulke grote sectoren zijn, hebben veranderingen
in regelgeving ook meteen een forse impact. Wanneer een bedrijf vervolgens een
rechtszaak begint om te bepleiten dat het in zijn ondernemersbestaan wordt bedreigt door
nieuwe regelgeving, zijn rechters daarbovenop eerder geneigd om het belang van de
onderneming boven het individu te laten prevaleren.
Behalve een veel hogere maildruk (men spreekt illustratief van ‘carpet bombing’ om
direct mail te beschrijven), hebben deze structurele verschillen nog een ander
neveneffect. Men schat dat in de VS ongeveer een op de vijf burgers wel eens te maken
heeft gehad met zogenaamde ‘identity theft’, waarbij een derde zich als iemand anders
voordoet, typisch om daar een of ander geldelijk gewin mee te behalen. Vaak door
aankopen te doen of kredietproducten onder de naam van iemand anders te gebruiken.
De gevolgen van ‘identity takeover’ kunnen ronduit dramatisch zijn.
In Europa is deze vorm van cybercriminaliteit nog betrekkelijk zeldzaam. Doordat het
BSN van een potentieel slachtoffer moeilijker te bemachtigen is en doordat je zelfs met
dat BSN nog steeds niet zo heel veel ‘kunt’, zijn inwoners van Europa op zijn minst ten
dele beschermd tegen deze ellende. Het moge duidelijk zijn dat met de groei van Big Data,
ook het potentieel om schade te berokkenen aan derden door privacygevoelige informatie
te misbruiken, vele malen hoger is.
De wijde beschikbaarheid en levendige handel in gegevens die door middel van een SSN
kan worden gekoppeld, maken het voor criminelen een stuk aantrekkelijker om hun
pijlen op de Amerikaanse markt te richten. Het is een beetje als met inbraak: je huis hoeft
niet perfect beveiligd te zijn, maar als een inbreker (veel) gemakkelijker bij de buren
binnenkomt, kun jij rustig slapen.

5.4 Do’s and don’ts
Do
Stel proactief privacybeleid op, en onderken daarin dat het begrip privacy voor
verschillenden mensen, verschillende dingen kan betekenen. De juridische en
compliance-aspecten zijn daar een deelverzameling van.
Wees voorbereid op de nieuwe Europese regelgeving, onder andere door nu al de
benodigde permissies te vragen op alle formulieren, en in alle contracten.
Maak privacygevoelige gegevens alleen toegankelijk aan wie daar in het kader van het

uitoefenen van hun functie noodzakelijkerwijs over moeten kunnen beschikken.
Scherm deze gegevens af (anonimiseren) voor alle andere medewerkers.
Stel een privacyofficer aan die erop toeziet dat bedrijfsbreed zorgvuldige datapraktijken
worden nageleefd. Vul zijn bevindingen aan met periodieke externe privacy-audits.
Peil regelmatig de publieke opinie om erop toe te zien dat uw aanpak (nog steeds) door
consumenten wordt gewaardeerd en vertrouwd. In het Big Data-tijdperk is duurzaam
privacybeleid een potentieel onderscheidend vermogen van uw concurrenten.
Don’t
Beperk privacybeleid niet tot het naleven van regels en wetten; consumenten
verwachten dat hun belangen worden behartigd en dat het initiatief daartoe uitgaat van
de leverancier.
Maak privacy geen verantwoordelijkheid van IT. Data governance en privacy zijn
businessaangelegenheden waarbij IT faciliterend is, niet andersom.
Maak gegevensbeveiliging en privacy-compliance geen decentrale
verantwoordelijkheid. De techniek is te complex en de regelgeving te omvattend om te
verwachten dat lijnmanagers dit allemaal correct zullen interpreteren. Een
ogenschijnlijk onschuldige misser kan voldoende zijn voor een reputatievernietigend
schandaal.
Maak het klanten niet moeilijk om zich uit te schrijven van u nieuwsbrieven door
dubbele opt-out te vragen, of door klanten te vragen hun contactgegevens (nogmaals!)
in te voeren. U verhoogt daarmee de irritatie en het wantrouwen bij klanten die u later
anders wellicht nog eens zou kunnen terugwinnen.
Wacht niet tot rechtszaken of disputen bij toezichthouders vooraleer uw privacybeleid
tegen het licht te houden. Als uw klanten u op dit soort van problemen moeten wijzen,
is het leed al geschied. En naast die ene klant die reageert (klaagt), zijn er
waarschijnlijk nog negen dezelfde die moeite niet eens meer hebben genomen.

5.5 Samenvatting
In het Big Data-tijdperk wordt persoonlijke informatie over gedrag en klantvoorkeuren
gebruikt en uitgewisseld voor commerciële doeleinden. Dit staat haaks op de behoefte van
individuen aan privacy. We gaan er als burger van uit dat persoonlijke informatie alleen
ons en onze directe omgeving aangaat. Maar eigenaarschap van die data is een allerminst
uitgemaakte zaak. En zelfs als je zou denken dat je eigenaar bent van gegevens zoals je
adres of telefoonnummer, blijken derden jouw gegevens vaak voor geldelijk gewin te
kunnen en mogen doorverkopen.
Een van de criteria die steevast wordt beschouwd bij het oordelen over privacydisputen is
of het gebruik van informatie door een bedrijf in het belang is van de klant. Het blijkt, dat
als een bedrijf kan aantonen dat gebruik van gegevens zowel zorgvuldig (beveiligd,
compliant, etc.) als in het belang van de klant is, zullen wetshandhavers en regelgevers
heel vaak oordelen in het belang van het bedrijf.
Het recht om geld te kunnen verdienen en het belang van toegang tot gegevens daartoe,

prevaleren in die gevallen boven de wens van het individu om zijn identiteit verborgen te
houden. Dat geldt in de VS meer nog dan in Europa. Maar wat is dat belang van de klant,
precies? Wanneer je als bedrijf aannemelijk kunt maken dat de dienstverlening verbetert,
en/of hinderlijke spam wordt teruggedrongen door over gegevens te beschikken, dan mag
je concluderen dat het belang van de klant daarmee gediend is.
Het probleem wordt verder gecompliceerd doordat veel bedrijven internationaal of zelfs
globaal werken. In de VS kent men aanzienlijk minder stringente privacyregels dan in
Europa. Daarnaast eigenen wetshandhavers in de VS zich veel sneller en gemakkelijker
gegevens toe, dan in Europa zou worden getolereerd. In het kader van de strijd tegen
terrorisme (de zogenaamde Patriot Act) hebben Amerikaanse overheden zichzelf
verregaande vrijheden toegeëigend.
De meeste bedrijven investeren in dataverzameling over hun klanten. Zij willen best
betalen voor die gegevens, direct of indirect. Veel klanten zijn bereid om hun persoonlijke
gegevens te delen met bedrijven, mits daar een vergoeding tegenover staat zoals korting
of speciale voordelen. In het privacydebat worstelen we met een goede balans tussen
eenvoudige en efficiënte toegang tot informatie aan de ene kant, en het recht van het
individu op privacy aan de andere kant.
Goedkoop en snel enorm rijke databases ontsluiten is technisch mogelijk geworden, en de
bedrijfsprocessen om die gegevens te verzamelen zijn voorhanden. Tegelijkertijd is er het
dilemma van bescherming van privacy versus toegang tot die data voor de onderneming.
Creatieve innovaties zullen in dit spanningsveld op zoek moeten naar oplossingen (zoals
bijvoorbeeld een anonieme bonuskaart) waar we niet óf data, óf privacy houden, maar én
waardevolle gegevens én toch ook voldoende privacy waarborgen voor het individu.

6 Conclusie: hoe nu verder?
Big Data zijn de toekomst. En die toekomt ligt wellicht minder ver weg dan u denkt. Maar
belangrijker nog: nieuwe spelers in bestaande markten zijn nu al bezig het
concurrentielandschap opnieuw te definiëren. Doordat steeds meer markten
internationaal en transparant worden, zijn er steeds meer partijen om rekening mee te
houden. Deze trend wordt versterkt door de intrede van internet en globale deregulering.
Gezien het tempo waarin data de laatste jaren groeien, en de schaalbaarheids problemen
die dit met zich meebrengt, lijken alternatieven voor de traditionele RDBMS- en SQLplatforms onvermijdelijk. Toch zullen ‘traditionele’ BI-oplossingen nog lange tijd ons
werkveld domineren. Vermoedelijk aangevuld met informatie uit NoSQL-oplossingen,
selfservice-BI, en analysemogelijkheden voor ongestructureerde data.
In een reactie op de sterke opkomst van Hadoop hebben veel traditionele BI-partijen hun
aanbod nu aangevuld met Hadoop-functionaliteit. Dit helpt bij het integreren van de
NoSQL Big Data met de ‘traditionele’ Big Data zoals relationele clickstreamdata,
transactiedata, RFID-gegevens, GPS, etc. Aangezien er (veel) meer waarde uit NoSQLbronnen te halen is als we erin slagen die te relateren aan reeds bekende segmentaties en
klantkenmerken, zullen dergelijke hybride BI-omgevingen binnenkort eerder regel dan
uitzondering zijn. De groei in volumes en variëteit aan bronnen gaat immer onveranderd
en onverminderd voort.
Dit blijven vooralsnog hoofdzakelijk technologische oplossing voor IT-problemen. In de
kern van de zaak zijn Big Data een strategische keuze om bedrijven aan te sturen met
objectieve informatie. Beslissingen nemen op basis van rationele keuzes, op feiten
gebaseerd, businesscases, en kwantitatieve onderbouwing van alternatieve scenario’s. Het
aansturen van bedrijfsonderdelen op basis dit soort beslisondersteuning zal de
accountability van (senior) management verder verhogen.
Er zijn geen tekenen dat de groei in datavolumes begint af te zwakken, en de business zal
voortdurend om hulp vragen hoe deze gegevens kunnen worden omgezet in
concurrentievoordeel. Aangezien je je eigen data per definitie nooit aan concurrenten
beschikbaar zult (mag) stellen, vormt het slim uitbaten van die gegevens een bron van
duurzaam concurrentievoordeel. Die trend, dat bewustzijn stuurt de recente opkomst van
businessanalytics. Dat is al een tijdje publiek geheim.
Het aantal mogelijke toepassingen voor Big Data kent nauwelijks grenzen, geen andere
dan de beperkingen van onze eigen verbeelding en rendabele businesscases. De
datavolumes blijven groeien en hardware prijzen blijven dalen. In de komende jaren
zullen ongetwijfeld belangrijke innovaties naar voren komen (voor een groot gedeelte uit
de Open Source-gemeenschap) die weer nieuwe toepassingen mogelijk gaan maken. De
insteek ‘consument-in-tijd-en-ruimte’ begint nog maar amper de aandacht te trekken,
ofschoon het helder is hoeveel commerciële mogelijkheden daar nog braak liggen. Het is
ook evident hoe reken- (en data)intensief dat soort toepassingen zijn. Maar zo zijn er nog

veel meer Big Data-applicaties te bedenken.
Op aandelenbeurzen en financiële markten wordt het volume in handel al een tijd lang
gedomineerd door computergestuurde algoritmes die in milliseconden derivaten kopen
en verkopen. Momenteel wordt naar schatting 70% van alle beurstransacties uitgevoerd
door algoritmes, zogenaamd ‘algorithmic trading’, ook wel HFT, High Frequency Trading
genoemd. De tijdigheid van verwerking daarbij is zó cruciaal dat zelfs de opstelling van
servers (fysiek) dichtbij of op de beursvloer extra concurrentievoordeel oplevert.
Het waren deze zelfde algoritmes die de ‘flash-crash’ op 6 mei 2010 veroorzaakten.
Binnen minuten was 9% (!) van de beurswaarde verdampt, ruim 1000 punten van de Dow
Jones index. Dit illustreert wel hoe afhankelijk we zijn geworden van computers en hoe
bepalend ze zijn voor onze hedendaagse economie. Het laat helaas ook zien hoe
kwetsbaar dergelijke systemen nog altijd zijn. Maar omdat er zo veel geld verdiend wordt
in deze HFT-handel, zullen betrokkenen er zelf niet snel mee stoppen.
Ons databasevak is wellicht nog nooit zo spannend geweest als vandaag de dag, het is een
tijd van inspirerende ontdekkingen. Uitgangspunten zoals ACID en referentiële
integriteit, waar we in de BI-wereld de afgelopen decennia mee zijn opgegroeid, zullen we
los moeten laten om te profiteren van de schaalbaarheid en kostenvoordelen die nieuwe
MPP-hardwarearchitectuur mogelijk maakt. Maar niets voor niets: in ruil voor (veel)
goedkopere hardware om astronomische hoeveelheden gegevens te verwerken, moeten
we accepteren dat beheer en consistentie hier enigszins onder lijden.
Wie regelmatig Twitter gebruikt zal opvallen dat tweets soms tijdelijk ‘verdwijnen’, en
dan even later weer tevoorschijn komen, soms om onverklaarbare reden dubbel
verschijnen, en even later weer ‘gewoon’ enkel, etc. Op Twitter zijn momenteel ruim 500
miljoen gebruikers geregistreerd, waarvan meer dan 200 miljoen actief. Zij genereren
elke dag meer dan 350 miljoen tweets. We zijn gewend geraakt om zulke berichten in
real-time te kunnen lezen en schrijven. De Twitter-site is doorgaans erg snel en dus
‘moeten’ we met de huidige technologie daar compromissen voor accepteren.
Vergelijkbare manco’s in consistentie zie je regelmatig op Facebook met meer dan 1,1
miljard gebruikers. Ook daar kunnen berichten verdwijnen en weer tevoorschijn komen,
etc. Aanvankelijk ‘verwachten’ gebruikers vaak dat zij al hun eigen berichten gewoon weer
terug kunnen vinden na een paar dagen, maar dat blijkt niet altijd mogelijk. Facebook
beheert zo’n 30 000 servers, die elke dag 25 terabyte aan informatie genereren bij de
meer dan 100 petabyte aan gebruikersgegevens die ze al hebben opgeslagen (1 petabyte is
1000 terabyte).
De database-industrie zet nu haar eerste schreden in de stratosfeer van gegevensopslag en
rekenkracht voor nieuwe commerciële doeleinden. In de academische wereld werd al
langer gezocht naar de grenzen van beschikbare rekenkracht. Door soms weerbarstige
techniek op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier in te zetten, zetten we
schreden op het snijvlak tussen business en IT die worden geïnspireerd door de
hedendaagse zondvloed aan data, in combinatie met vernieuwende toepassingen van al
die gegevens. Zoals Doc (Dr. Emmett Brown) in de film Back to the Future zegt: ‘Daar

waar wij naartoe gaan, hebben we geen wegen nodig.’

6.1 Best practices?
Het is verleidelijk om ‘best practices’ van analyticskampioenen onmiddellijk te willen
overnemen. Maar wat voor het ene bedrijf ‘best practice’ is, hoeft voor de ander nog niet
te werken. Best practices zijn contextspecifiek. Dezelfde aanpak zal niet voor alle
bedrijven tot hetzelfde ‘ideale’ resultaat leiden. Om nog maar te zwijgen over de vraag wat
een dergelijk wereldbeeld met eendimensionale ‘best practices’ zou impliceren.
Dit doet me altijd denken aan die SEO-spam (Search Engine Optimization) die ik
regelmatig krijg: ‘Als u onze aanpak kiest, dan garanderen we dat uw website op nummer
1 komt te staan in de Google rankings.’ Maar wat als twee concullega’s met dezelfde
aanpak voor SEO aan de slag zouden gaan? Staan die daarna dan samen gedeeld op
nummer 1? Eenvoudige analyse leert dat die belofte natuurlijk onzin moet zijn. Net zoals
de illusie van universele ‘best practices’.
Big Data zijn als een reis, een reis onderweg naar datagestuurde beslisondersteuning. In
plaats van de vraag hoe een ideaal eindstation eruit zou moeten zien, is het belangrijker
en relevanter om na te denken over de vraag: ‘Welke stap zouden we morgen (of zelfs
vandaag) al moeten zetten?’ Hoezeer een strategie ook helpt om je activiteiten in lijn te
brengen met elkaar, en hoezeer dit ook nodig is om al die inspanningen in het verlengde
van elkaar te brengen, behalve nadenken over wat je uiteindelijk wilt bereiken, kun je
alleen het verschil maken door de stappen die je nu al zet.
Het antwoord op al deze vragen moet een bedrijf helpen bij het bepalen van hun
datastrategie. Sommige spreken van data governance om aan te geven dat bedrijven in de
21e eeuw hun data met evenveel zorg gaan beheren als de rest van hun waardevolle
bezittingen op de balans. Om daar te komen heb je een coherente managementaanpak
nodig, die ‘als vanzelf’ door het hele bedrijf heen wordt gevolgd. Daar ligt de relatie met
governance: bedrijfsbreed en consistent gedrag van alle werknemers, omdat men inziet
hoe belangrijk data zijn om te (blijven) concurreren in een veranderende en steeds meer
internationale economie.
Big Data zijn niet meer weg te denken in concurrerende markten. Door slimme analyses
kun je klantbehoeften beter doorgronden. Door alert te blijven op veranderingen in klanten koopgedrag, kun je sneller dan je concurrenten op de veranderende behoeften
inspelen. Data zijn de vinger aan de economische pols. De manier waarop we daar moeten
komen is allesbehalve gemeengoed. Zoals elke businesstransformatie, roept dit vragen en
twijfel op.
Nieuwe en voorvernieuwende Big Data-initiatieven worden omgeven door onzekerheid:
we weten niet (precies) waar dergelijke initiatieven toe zullen leiden en we weten ook niet
precies hoe we daar moeten komen. De techniek is weerbarstig en heeft kinderziektes. De
marsroute is onduidelijk. Dit vraagt om leiderschap. De technische mogelijkheden
ontwikkelen zich echter snel en het aantal mogelijke toepassingen ook. We kijken vol
verwachting, maar ook met enige huivering naar een project als Google Glass: wat als we

alle beelden van al die mensen in de cloud in real-time kunnen minen?
Big Data managen is als management van R&D: kennisintensief, onvoorspelbaar en lastig
te doorgronden. Toen Rank Xerox in het begin van de jaren zeventig hun ‘experimenten’
om kantoorautomatisering te stroomlijnen (Xerox PARC) besloot te beëindigen ‘omdat
men er geen brood in zag’, kon men niet vermoeden hoe ver hun uitvindingen hun tijd
vooruit waren.
Computernetwerken, gebruik van een muis, men kon niet ‘zien’ hoe waardevol en
revolutionair die uitvindingen waren.
De divisie werd opgedoekt en de (achteraf) meest waardevolle ontdekkingen werden voor
een appel en een ei verkocht. Apple zou het concept van een computer bedienen met een
grafische user-interface (GUI) verder uitwerken, en dat zou later dan weer Windows
worden. Computers aaneenschakelen in een netwerk zou de voorloper van ons huidige
internet worden.
Het is voor managers uiterst lastig om in te schatten wanneer je vertrouwen moet houden
in pilotprojecten die (nog) niet winstgevend zijn en wanneer het tijd wordt om op een
ander paard te wedden. Het idee dat je hier ‘best practices’ in zou kunnen onderkennen,
veronderstelt kennis en zekerheid die er niet is. Het veronderstelt ook een heel ander
stadium van volwassenheid. Er zijn een aantal domeinen zoals micro-targeting en creditscoring die al decennia significant bijdragen aan de bottom-line.
We beginnen ontwerppatronen te leren voor de bouw van datawarehouses. Agile
software-ontwikkelmethoden bewijzen hun waarde, niet in het minst om de alsmaar
veranderlijke en moeilijk grijpbare requirements te managen. Datavirtualisatie helpt om
– transparant voor eindgebruikers – data-warehouse en Big Data-(NoSQL)-gegevens aan
elkaar te ‘koppelen’ zonder gegevens fysiek te hoeven verplaatsen. Maar ook deze
technologie, die ondertussen zo’n twintig jaar oud is, blijft nog volop in beweging.
Het beste wapen in deze strijd, een reis over woelige baren, is om constant te blijven
investeren in kennis en kunde. Een lerende organisatie die vaardigheden opbouwt in
pilot-projecten. Medewerkers die – waar nodig – worden bijgestaan door externe experts,
en die zichzelf volcontinu vakinhoudelijk blijven ontwikkelen. Als er één ding zeker is, is
het dat de kennis van vandaag niet zal volstaan voor de vragen van morgen.

6.2 De veranderende rol van digitale kanalen
Een aantal jaar geleden, waren bedrijven vaak geneigd om hun ‘high value’klanten
persoonlijk te benaderen, en ‘low value’-klanten zo veel mogelijk digitaal, of per telefoon
te bedienen. De idee achter deze servicedifferentiatie was dat vis-a-vis-contact weliswaar
bedrijfseconomisch kostbaar is, maar ook een belangrijke toegevoegde waarde biedt door
de ‘personal touch’.
En tot op zeker hoogte is persoonlijk contact ook niet te vergelijken met een digitale,
computergestuurde interface. Maar wat bleek in de praktijk: het waren dikwijls juist de
klanten in de hoogste segmenten die het meest gebruikmaken van digitale kanalen. Een

paradox? Wellicht.
Ofschoon ‘topklanten’ ongebreideld gebruik kunnen en mogen maken van face-to-facekanalen, zijn zij door hun grotere ‘share of wallet’ (ze bezitten meer producten) dikwijls
het beste thuis in digitale kanalen. Ze hebben eenvoudigweg meer ervaring met en kennis
van de producten. Zij willen profiteren van dienstverlening die altijd beschikbaar is,
wanneer zij er behoefte aan hebben. En het is de klant die bepaalt welk kanaal, op welk
moment, voor hem het beste uitkomt. Bedrijven kunnen servicebehoefte niet dicteren, zij
moeten klaarstaan om de klant een consistente ervaring te bieden, over kanalen heen.
Hier kunnen Big Data een beslissende rol spelen: elke keer als je dit soort schijnbaar
paradoxale bevindingen doet (in dit geval: face-to-face-klanten blijken het internet vaker
te gebruiken), zul je door nóg een laagje dieper te graven, door meer context bloot te
leggen, een verklaring moeten zoeken voor consumentengedrag. En het is nu juist in deze
context waar semi- of ongestructureerde data een extra toegevoegde waarde kunnen
bieden.
In het Big Data-tijdperk zijn het de analytische kampioenen die eerder dan hun
concurrenten trends in hun omgeving weten bloot te leggen, en meer context aan hun
data toe kunnen voegen. Door het verrijken van data, het opwerken van de ‘ruwe
grondstof’, wordt het geheel meer dan de som der delen. Dat vereist vaak het combineren
van inzicht uit transactiegedrag, met sentimenten uit ongestructureerde data (meestal
tekst).
Heel vaak is op voorhand moeilijk te bepalen welke data nog nuttig zullen blijken en
welke data ‘veilig’ verwijderd kunnen worden. Door de dalende prijzen voor opslag wordt
er daarom vaker gekozen voor opslag ‘in het geval dat...’ Het is lang niet zo duidelijk wat
je ‘verliest’ door overbodige gegevens op te slaan, vergeleken met wat er gebeurt wanneer
businessgebruikers data opvragen waarvan zij veronderstellen dat die gearchiveerd
zouden zijn. Deze feedback-loop leidt uiteraard tot nóg meer opslag van gegevens...
Digitale kanalen zijn meer dan ‘alleen’ een bedrijfseconomisch gunstige modus om met
klanten te communiceren. Big Data-kampioenen gebruiken digitale kanalen om snel en
efficiënt te leren over klantvoorkeuren. Digitale kanalen lenen zich bij uitstek om te
experimenteren. In het verleden was de barrière om een testmarkt in te richten hoog. In
de digitale wereld zijn die kosten marginaal.
Vooral clickstreamanalyse kan helpen om diepgaand inzicht in klantgedrag te verwerven.
Als je door doelgericht manipuleren van parameters kunt achterhalen hoeveel klanten
bereid zijn te betalen, welke boodschap hen het meest aanspreekt, etc., beschik je over
een zeer krachtige testmarkt. De KPI’s die bepalend zijn voor koopgedrag kun je op die
manier in gecontroleerde experimenten isoleren als causale factor. Dat zijn buitengewoon
sterke businesscases en het blijkt dat die bevindingen zich heel goed naar een bredere
markt laten generaliseren.
Behalve een kanaal dat klantvriendelijk en efficiënt is, worden digitale kanalen en
internet zo nog waardevoller als leeromgeving en proeftuin waar consumentengedrag tot

in detail kan worden geanalyseerd. Door gedrag en aankopen te observeren als
afhankelijk van gemanipuleerde marktcondities, loop je echter ook een risico. Toen
prijsdiscriminatie op de website van Amazon duidelijk werd voor het brede publiek
(trouwe klanten moesten meestal meer betalen) leidde dit tot een storm van
consumentenprotest.
In het Big Data-tijdperk, is het echter al langer gebruikelijk dat dynamische prijzen
worden berekend op basis van surfgedrag. Zo kan het gebeuren dat als je vaker zoekt naar
exotische reizen, er niet alleen meer banners zullen verschijnen met gerelateerde
onderwerpen, maar dat de prijzen eerder hoger dan lager zullen uitvallen. En die
dynamische prijzen worden in real-time gestuurd door je surfgedrag.
Zogenaamde ‘loss-leader’-aanbiedingen worden meestal eerder specifiek gericht op
consumenten bij wie men de belangstelling wil aanwakkeren dan bij degenen die al
interesse hebben getoond. Leuk of niet, aan die klanten blijkt empirisch meer geld te
verdienen door een promotie, voor mensen die toch al van plan waren om te kopen, is de
promotie een netto verlies. En Big Data is het tijdperk van empirische dataverzameling.

6.3 Big Data draait om mensen, niet om techniek
Big Data zijn een nieuwe discipline. Nog steeds enorm in beweging, met innovaties aan de
lopende band. Op dit moment zijn het vooral data-scientists, of beter gezegd, een
schrijnend tekort daaraan, die de grootste bottleneck vormen voor een bredere adoptie
van dit soort nieuwe technologie. De natuurlijke managementreactie om een leemte in de
huidige competentie in te vullen is ‘er meer mensen op te zetten’.
Aangezien nu juist de schaarste aan deskundige professionals een nijpend probleem is,
kan het dan ook niet meer dan een tijdelijke oplossing zijn om meer mensen op ‘het
probleem’ te zetten. Want Big Data blijven groeien, het aantal mogelijke toepassingen
blijft groeien, dus is er in de nabije toekomst allerminst zicht op het invullen van alle
benodigde vacatures. En die aanpak om meer data-scientists in te zetten, gaat eraan
voorbij dat je de data juist naar meer mensen (informatiegebruikers) moet brengen.
Dataconsumenten emanciperen, dus.
BI en analytics kunnen (veel) meer waarde leveren voor een organisatie als we die
technologie laagdrempeliger weten te maken, in de handen van een grote(re) groep
gebruikers weten te krijgen. Dit is een belangrijke reden geweest voor de recente opkomst
van ‘Selfservice-BI’ en ‘Mobile BI’. Inzicht en analyse moeten geen domein zijn van
business intelligence-afdelingen, maar van de rest van het bedrijf.
Selfservice-BI verwijst naar (ruwe) gegevens in min of meer onbewerkte vorm, die door
eindgebruikers zelf geanalyseerd en geordend kunnen worden. Mobile BI heeft
betrekking op de (mobiele) apparatuur die gebruikt wordt om informatieproducten weer
te geven, waarbij (vooral) smartphones en tabletcomputers worden gebruikt om
informatie te distribueren. Datavisualisatie speelt hier een cruciale rol en is zo mogelijk
nog belangrijker op kleine dan op grote schermen.

Er is een nieuwe generatie MBA’s die opgroeit in het Big Data-tijdperk. Zij doorzien de
potentie van datagestuurde beslisondersteuning en zijn gewend geraakt meer op basis van
feiten dan op inzicht of gevoel te beslissen. Budgetallocatie tussen afdelingen zal steeds
meer worden gebaseerd op overtuigende, financieel onderbouwde businesscases. Daar
heb je data voor nodig. Data die op een handige manier zijn georganiseerd en die zonder
al te veel omhaal beschikbaar gesteld kunnen worden. Hoe makkelijker dat gaat, des te
soepeler organisaties toegang krijgen tot hun data, en des te beter en sneller zij trends
kunnen signaleren.
Het vermogen van organisaties om te reageren en in te spelen op veranderingen in de
omgeving is wellicht de belangrijkste factor in het versterken van hun
concurrentiepositie. Om die veranderingen te kunnen waarnemen, heb je consistente
gegevensvoorziening nodig, die je door de tijd heen volgt. Dit is waar onderzoeksbureau
Gartner naar verwijst als zij spreken over ‘pattern based strategies’, het vermogen van
bedrijven om eerder dan concurrenten op nieuwe trends en veranderend gedrag in te
spelen. Dat impliceert verandering. Verandering van koers, van strategie en van
marktbewerking.
De meeste organisaties hebben moeite om te veranderen. Naarmate succes (winst) is
ingebouwd in de ‘genen’ van een bedrijf, is er een soort natuurlijke weerstand tegen
verandering. Zoals men in het Engels zegt: ‘If it ain’t broke, don’t fix it.’ Maar bedrijven
moeten natuurlijk ook meebewegen met hedendaagse ontwikkelingen. Verandering is
meer nog dan voorheen de enige constante.
De menselijk maat is cruciaal om in te spelen op deze veranderingen. Computers kunnen
grote hoeveelheden data prima analyseren, beter dan mensen. Zij kunnen veel effectiever
dan mensen zoeken naar die spreekwoordelijke naald in een hooiberg. Maar het zijn wel
mensen die eerst ‘de juiste’ vragen moeten stellen. En nadat een reeks analyses leiden tot
inzicht of conclusies over hoe te handelen, zijn het weer mensen die door middel van
synthese van bevindingen een plan opstellen.
Door resultaten met elkaar in verband te brengen, ontstaat een verhaal dat de data ons
vertellen en waaruit vervolgstappen voortvloeien. Van analyse naar synthese naar actie.
We komen uit een tijdperk waarin – tot voor kort – veel bedrijven werden bestuurd op
basis van gevoel. Benodigde data waren eenvoudigweg niet voorhanden, niet tijdig
beschikbaar, of te duur om te verzamelen. Dus hadden managers veel minder grondige
data om te beschrijven wat zich in onze omgeving afspeelt.
In het Big Data-tijdperk krijgen we de beschikking over een zondvloed aan gegevens die in
aanleg onze beslissingen kunnen informeren en dus een leidende rol gaan spelen in
bedrijfsvoering. Maar directies van vandaag zijn hoofdzakelijk samengesteld uit de MBA’s
van gisteren. Wellicht gaat er nog een hele generatie overheen voordat ook op het niveau
van directies het besef van de rol die gegevens kunnen spelen in dagelijkse beslissingen
helemaal doordringt.
Deze transitie zal principieel niet afhangen van technologische mogelijkheden. De echte
vraag is hoe directies willen beslissen, welk belang zij gaan hechten aan al die data. Gaan

zij hun vertrouwen stellen in databases en whizzkids, of blijven zij vertrouwen op intuïtie
en gevoel?

6.4 Duurzaam ondernemen
Privacy is geen zaak van wetgeving. Privacy van onze klanten wordt ten dele beschermd
door wetgeving, maar er zal altijd een gezonde spanning blijven tussen wetten en regels
die een formeel kader scheppen, en willekeurige actie van consumenten die hun privacy
willen beschermen. Als je vandaag de dag bescherming van je identiteit en privacy aan het
‘toeval’ overlaat, neem je forse risico’s in onze informatiemaatschappij. Consumenten
kunnen daarbij hulp gebruiken, en een zekere ‘informatie-emancipatie’ is een zaak van
ons allen. Dat gaat natuurlijk verder dan je klanten waarschuwen voor phishing e-mails,
en sterke wachtwoorden eisen.
Onze huidige privacy- en internetwetgeving is hopeloos verouderd en evolueert nog altijd
(veel) te langzaam mee met veranderingen in economische condities en technologie.
Bedrijven die duurzaam ondernemen, zullen hier zelf een verantwoordelijkheid in
moeten nemen. Niet alleen om hun reputatie te beschermen tegen schandalen of
onwenselijke virale negatieve publiciteit. Nee, vooral om zichzelf te onderscheiden van
concurrenten doordat zij zelf, meedenken over de bescherming van de privacy van hun
klanten en daar ook naar handelen.
Net zoals consumenten ‘waarde’ zien en een meerprijs willen betalen voor Max Havelaarproducten, biologisch geteeld voedsel en groene stroom, kunnen bedrijven het
vertrouwen (terug?) winnen van klanten door te laten zien dat het ernst is met de
zorgvuldigheid waarmee men klantgegevens behandelt en beheert. Vandaag de dag zijn er
(vrijwel) alleen nog maar ‘scharreleieren’ te koop. Zou het niet mooi zijn als bedrijven de
privacy van hun klanten ook omarmen net zoals consumenten deden met het welzijn van
kippen, en een pact sluiten voor duurzaam informatiebeheer?
Misschien is het naïef, maar zou het niet mooi zijn als de norm zou worden (net zoals met
scharreleieren) dat bedrijven uit zichzelf volledige transparantie aan de dag zouden leggen
over de data die zij verzamelen? Consumenten hebben het recht om navraag te doen exact
welke gegevens over hen worden opgeslagen, en hoe die worden gebruikt. Nochtans
worden er in de praktijk heel weinig van dat soort vragen gesteld en bedrijven zien dat als
een hinderlijke taak, en stellen zich allesbehalve uitnodigend op naar consumenten om
meer van dat soort vragen te stellen.
Informatie die door individuen als onderdeel van hun privacy wordt beschouwd, wordt
commercieel verhandeld. Ook wanneer daar privacywaarborgen aan verbonden zijn, is de
reden van het verzamelen en verhandelen van dit soort gegevens nog altijd puur
commercieel. Als privégegevens zoals je naam, adres, huwelijkse status, opleiding,
arbeidsverleden, en zelfs medische historie wordt verhandeld, dan is dat omdat bedrijven
met die kennis hun markt beter kunnen bewerken.
Het feit dat dergelijke informatie verhandeld wordt, betekent dat de aanschaf van
databases kennelijk rendabel is voor koper en verkoper, anders zou die markt

eenvoudigweg ophouden te bestaan. Die uitwisseling is in de VS vele malen groter en
uitgebreider dan in Europa, maar ook in Europa kunnen we adres- en emailadresbestanden kopen, die naar allerhande kenmerken zijn gekwalificeerd.
Tussen het ter beschikking hebben van informatie om je dienstverlening te verbeteren en
de mogelijkheid om je productaanbiedingen beter te targeten, bestaat een inherent
dilemma. Klanten zijn niet gek. Zodra ik een website over grasmaaiers heb bezocht, zie ik
prompt banners op allerlei andere websites verschijnen met... grasmaaiers. Consumenten
weten ook dat die correlatie geen toeval is en begrijpen dat er ergens iemand geld verdient
door de informatie over mijn surfgedrag door te verkopen.
Het dilemma is dat veel consumenten best bereid zijn informatie over hun identiteit te
‘verkopen’ in ruil voor korting, een gunstiger aanbod, etc. Maar de markt voor
informatiekoop en -verkoop is niet transparant. Consumenten hebben nauwelijks een
idee waar informatie over hun transacties, politieke of seksuele voorkeuren,
gezinssamenstelling, inkomen, koopgedrag, kortom allerlei privacygevoelige zaken
allemaal terecht kan komen, als zij ‘vrijwillig’ instemmen met de kleine lettertjes bij een
campagne die expliciet om toestemming vraagt.
Het is een illusie om onze hoop te vestigen op nieuwe wetten en regels. Daarvoor
verandert er te veel en zijn onze beleidsmakers te langzaam. Consumenten hebben zelf
een verantwoordelijkheid om zich te emanciperen, maar kunnen daar best hulp bij
gebruiken. Bedrijven die in die hulp en consumentenemancipatie voorzien, zullen daar
vertrouwen en loyaliteit voor terugkrijgen. De tijd alleen kan uitwijzen of klanten daar
voldoende marktaandeel en loyaliteit tegenover zullen stellen.

6.5 Hadoop en NoSQL
Vooral in Nederland lijkt Hadoop zo’n beetje gelijkgeschakeld te worden met Big Data.
Zoals we hebben beschreven in de paragrafen 1.3, 1.4, en 3.8 is Hadoop weliswaar
belangrijk en baanbrekend, maar slechts een klein en louter technologisch deel van de Big
Data-puzzel. De kracht van Hadoop ligt, behalve in de lage instap door de Open Sourcelicentiestructuur, vooral in het feit dat je er alle mogelijke soorten bestandsformaten in
kunt opslaan. Gestructureerd, ongestructureerd, foto, audio, video, logfiles, etc.
Doordat het Hadoop eco-systeem met een relatief complete set aan producten is
uitgerust, kunnen zowel de bronapplicaties als je analytische en datawarehousebehoeften redelijk adequaat worden afgedekt. Meerdere partijen kunnen voorzien in de
‘aansluiting’ op traditionele SQL-platforms, dus kun je met een ‘best-of-breed’-selectie de
juiste tool bij het juiste probleem kiezen. Veel organisaties zullen op een hybride
Hadoop/NoSQLRDBMS-oplossing uitkomen. Daarmee is Hadoop een beetje het
‘mädchen für alles’ geworden, een soort Zwitsers zakmes voor Big Data.
Er kunnen meerdere redenen zijn om van start te gaan met Hadoop-projecten. Een goede
reden is om op kleine schaal en tegen beperkte kosten, ervaring uit de eerste hand op te
doen met de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze techniek. Een andere reden is
om vanaf de start te kiezen voor schaalbare architectuur. Vooral als je kunt voorzien dat

het datavolume in de loop van de tijd, of als de scope van het project zich uitbreidt,
exponentieel zal groeien.
Je kunt natuurlijk ook met beide redenen in gedachte kiezen voor Hadoop, en stapsgewijs
functionaliteit toevoegen. Een logisch groeipad is om te beginnen met HDFS (Hadoop
Distributed File System) en Map Reduce, en die uit te breiden met HBase (een soort SQLequivalent) en Hive (vergelijkbaar met datawarehouse-functionaliteit). Pas later denk je
dan aan uitbreidingen zoals Mahout voor data-mining, of allerhande beheertoepassingen,
die erop gericht zijn van een handmatig naar een meer geïndustrialiseerd werkproces te
groeien.
De meeste organisaties zijn vooralsnog het meest gebaat bij een of andere hybride
oplossing: een traditioneel SQL RDBMS voor persistente datawarehouse-opslag in
combinatie met een – waarschijnlijk op Hadoop gebaseerd – NoSQL-platform voor de
meest volumineuze en veranderlijke datastromen. Uitwisseling tussen beide platforms
voegt over en weer waarde toe. Door een gedeelte van je NoSQL-data relationeel en
wellicht persistent op te slaan, kun je traditionele BI-rapporten verrijken met informatie
uit bijvoorbeeld clickstreamanalyse, RFID- of GPS-locatiegegevens, sentimentanalyse,
etc.
Andersom leidt het verrijken van NoSQL-bronnen met klant- of marktgegevens tot een
versterking van dit soort toepassingen. Hadoop-rapportages worden vele malen zinvoller,
wanneer je datawarehouse-kenmerken zoals klantsegmenten, informatie over historisch
koopgedrag, of geo-demografische kenmerken kunt toevoegen. De technische koppeling
ligt binnen bereik, de logische relaties zijn (vaak) nog steeds een uitdaging.
Door Hadoop te relateren aan bestaande BI-oplossingen, en gefaseerd uit te bouwen al
naargelang je deskundigheid en gebleken betrouwbaarheid dat toestaan, houd je risico’s
in de hand. Je plukt de vruchten van goedkopere hardware en bouwt zo gestaag aan
competentie. Terwijl kinderziektes worden verholpen en tekortkomingen in
functionaliteit langzaam maar zeker beschikbaar komen, ben je klaar om uit te rollen
zodra de tijd en je businesscase daar rijp voor zijn.

6.6 Do’s and don’ts
Do
Creëer het bewustzijn in uw hele bedrijf dat slim gebruik van al uw gegevens kan
bijdragen aan het versterken van duurzaam concurrentievoordeel. Behandel uw data
daarom dan ook zorgvuldig, alsof het een bezitting is die – net als alle andere – waarde
vertegenwoordigt voor het bedrijf.
Investeer in Big Data-projecten die in lijn zijn met je bedrijfsstrategie. Leer over
klantgedrag, leer over reacties in de markt en bouw gestaag verder aan de benodigde
high-techcompetenties. Maar durf ook projecten te staken die niet voldoen aan de
verwachtingen.
Bouw vroegtijdig deskundigheid op in specialistische Big Data-domeinen. Deze

leercurve laat zich moeilijk versnellen zonder ervaring uit de eerste hand. Bewaak de
kosten, maar stuur op de opbrengsten.
Bewaak en manage uw datakwaliteit, dit blijkt steevast een grotere kostenpost dan
voorzien. Ga zorgvuldig om met klantgegevens, en behandel deze vertrouwelijk. Kies
een visionair om uw data governance te leiden, en maak deze verantwoordelijkheid
expliciet en belangrijk.
Laat uw business intelligence-architectuur mee evolueren met toepassingen en
businesscases die renderen. De opkomst van NoSQL maakt datawarehousing niet
overbodig. Consistente, bedrijfsbrede informatievoorziening is in het Big Data-tijdperk
zo mogelijk nog belangrijker dan voorheen.
Don’t
Probeer geen ‘best practices’ van concurrenten over te nemen: hun businessmodel is
waarschijnlijk anders, ze hebben andere competenties, andere technologie, etc. Wat
voor concullega’s werkt, hoeft voor u niet te werken. Bovendien: als je hun ‘best
practices’ zou overnemen wordt je hooguit even goed, nooit beter dan hen.
Stop niet al uw Big Data-eieren in één mandje. Spreid in plaats daarvan uw eerste
schreden in dit (nieuwe) domein, zodat u later kunt beoordelen waar u het meeste
rendement krijgt voor uw inspanningen.
Accepteer geen voorstellen om te investeren in Big Data zonder heldere en
kwantitatieve businesscase. Ook als er onzekerheid bestaat over de uitkomst, kunt u
rekenen met een verwacht, pessimistisch en optimistisch scenario, om de plausibiliteit
van alle mogelijke scenario’s te kunnen vergelijken.
Maak datakwaliteit geen verantwoordelijkheid van IT. Behalve dat dit onderwerp
strategisch te belangrijk en kostbaar is, zijn het businessmanagers die de benodigde
veranderingen in werkwijzen moeten doorvoeren, IT is niet meer dan voorwaarden
scheppend.
Investeer niet in NoSQL-platforms vóór u verzekerd hebt dat er een overtuigende
businesscase voor is, en vóór de vereiste competenties die nodig zijn om deze
technologie te beheren, verankerd zijn in de organisatie (dat mag evenwel best door
middel van een outsourcing contract).

6.7 Samenvatting
Big Data zijn een relatief nieuw fenomeen. Voor zover ik heb kunnen nagaan, werd de
term ‘Big Data’ in 1997 voor het eerst gebruikt (Cox & Ellsworth). In het huidige
concurrentielandschap zijn Big Data een integraal onderdeel geworden van informatieintensieve markten. En dat zijn er nogal veel. Technologie zoals in ziekenhuizen (MRI-,
CAT-scans, etc.) is in luttele jaren ingrijpend veranderd doordat we alles digitaal
verwerken en opslaan. Financiële markten ‘draaien’ op computergestuurde algoritmes,
met alle risico’s van dien. Internet wordt gepersonaliseerd door surfgedrag tot in detail te
analyseren, en bedrijven gebruiken hun (transactionele) klantdata om heel precies en
zorgvuldig getimed het juiste product, bij de juiste klant aan te bieden.
Markten
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communicatietechnologie. Bedrijven die mee willen in de huidige informatie-economie
hebben weinig keus: Big Data zijn hier, als onderdeel van het concurrentielandschap. De
technologie die Big Data mogelijk maakt is hier, en wordt alsmaar zowel goedkoper als
krachtiger. Het heeft echter niet zo heel veel zin om naar concurrenten te kijken en op
zoek te gaan naar ‘best practices’, want elke bedrijf is anders, en bevindt zich in een
andere stadium in deze leercurve. Elk bedrijf zal zijn eigen datastrategie moeten
uitstippelen.
Big Data-projecten worden omgeven door onzekerheid over zowel uitkomsten als aanpak.
Door pilotprojecten als een portfolio van opties te beheren, kun je zowel investeren in de
ontwikkeling van competenties, als ‘een teen in het water dippen’ om te kijken waar de
beste kansen liggen. Nieuwerwetse NoSQL-technologie zal de bestaande systemen
voorlopig niet vervangen. Maar zij kunnen prima naast elkaar bestaan, bij voorkeur met
een wederzijdse koppeling.
In al die ondernemingslust, is het van belang om de belangen van consumenten te
bewaken en te respecteren. Zorgvuldig opgebouwde reputaties kunnen anders heel snel
teloor gaan. Onze netwerkeconomie werkt als een deeltjesversneller voor communicatie.
Een enkel privacyincident kan zich via social media razendsnel verspreiden, vooral als
daar niet (even) snel adequaat op gereageerd wordt. Duurzaam ondernemen betekent
zowel beheerst en oordeelkundig gebruikmaken van Big Data, alsook de belangen van
consumenten bewaken.
We staan aan de vooravond van een versnelling van kennis en kunde die opgebouwd
wordt op een vulkaan van data. Big Data zijn wellicht omgeven door hype, maar de intrede
van data, overal om ons heen is zeker geen hype: dat is de werkelijkheid. Bewezen
competentie om die gegevens te benutten om concurrentievoordeel te behouden of zelfs
uit te bouwen, wordt door financiële markten hogelijk gewaardeerd. Daarmee heeft de
markt zijn stem uitgebracht op een strategische keuze voor Big Data.

Referenties
Anderson, C. (2006). The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More.
Ayres, I. (2008). Super Crunchers: Why Thinking-By-Numbers is the New Way To Be
Smart.
Bollen, J. et al (2009). Modeling public mood and sentiment: Twitter sentiment and
socio-economic phenomena.
Breur, T. (2007). How to Evaluate Campaign Response.
O’Connor, B. et al (2010). From tweets to polls: linking text sentiment to pubic opinion
time series.
Cox, M. & Ellsworth, D. (1997). Application-controlled demand paging for out-of-core
visualization.
Davenport, T. & Harris, J. (2007). Competing on Analytics.
Godin, S. (1999). Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends And Friends
Into Customers.
Porter, M. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and
Competitors.
Redman, T. (2008). Data Driven.
Treacy, M. & Wiersema, F.D. (1997). The Discipline of Market Leaders: Choose Your
Customers, Narrow Your Focus, Dominate Your Market.

