
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B&S is een technologiebedrijf in de 
consumentengoederenindustrie 
met een zeer sterk wereldwijd 
netwerk en hoogstaand digitaal 
platform. B&S werkt datagedreven, 
blijft constant groeien als 
organisatie en meegaan met de 
ontwikkelingen in de markt. “In 2018 
hebben wij binnen B&S de focus 
gelegd op DataScience, waardoor 
we nu op basis van data, 
voorspellingen doen en adviezen 
uitbrengen aan alle afdelingen van 
de organisatie. We liepen er destijds 
tegenaan dat onze data niet altijd 
van optimale kwaliteit was. 
 

Ook merkten wij dat de betekenis en definities wel eens 
verschilden over de segmenten, wat zorgde voor 
verkeerde interpretatie van onze adviezen. Hierdoor 
realiseerden wij ons dat wij het databeheer steviger in 
handen moesten nemen.” De uitdaging van B&S is om 
het volle potentieel van hun data te benutten, en 
hiervoor is destijds een grondig databeleid voor 
opgesteld om dat mogelijk te maken. B&S heeft 
vervolgens Datacompetent ingeschakeld voor een 
evaluatie van het huidige beleid en de toetsing op 
relevantie en compleetheid ervan. “We willen namelijk 
dat ons databeheerbeleid blijft aansluiten bij onze 
groeiende business.” 
 
 
 

B&S geeft aan veel samen te werken met grotere consultancy partijen, maar specifiek 
voor deze opdracht te hebben gekozen voor Datacompetent. “We hoorden Janita 
Sluurman spreken bij het Dutch Data Forum, waar zij een eerlijk verhaal hield over de 
eigen ervaringen met de uitdagingen die horen bij het implementeren van een 
databeleid. Haar inhoudelijke kennis en gevoel van betrokkenheid straalden veel 
vertrouwen uit. Het sprak ons ook aan dat Datacompetent gespecialiseerd is in data én 
het menselijke aspect dat daar mee gepaard gaat. Aangezien wij hier veel waarde hieraan 
hechten, was het besluit snel genomen om voor deze partij te gaan.” 

De samenwerking tussen B&S en 
Datacompetent verliep daarom vanaf het 
eerste contact soepel. De bedrijfscultuur 
van B&S is zeer open en de medewerkers 
zijn bereidwillig om te helpen. “Wanneer 
je een collega bij B&S om hulp vraagt, 
wordt dit als vanzelfsprekend gegeven. 
Mensen werken graag samen en nemen 
altijd actief deel aan projecten.” Dit heeft 
bijgedragen aan de snelheid van de 
opdracht. Binnen vijf weken zijn er 
meerdere interviews gehouden met 
verschillende personen uit de 
organisatie,  
 

is er een assessment afgenomen en is het 
advies volledig overgedragen aan de 
belangrijkste stakeholders. Deze cultuur 
en bereidheid om een bijdrage te leveren 
aan de verdere groei tot datagedreven 
organisatie, is volgens Datacompetent 
cruciaal bij de implementatie van het 
data beleid. Soft skills, zoals een 
positieve attitude ten opzicht van data en 
samenwerking, zijn immers drijfveren van 
datageletterdheid en zodoende van 
datagedreven werken.    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Datacompetent heeft ons handvatten gegeven om de implementatie van ons beleid nóg 
effectiever in te steken. Ze hebben ons de bevestiging gegeven dat we op de goede weg 
zijn, en helpen in de realisatie om nog meer mensen te betrekken bij de vervolgstappen.” 
B&S gaat in de komende maanden het beleid aanscherpen en de communicatie rondom 
datagebruik organisatie breed intensiveren. Tevens gaan ze kijken naar de toekenning en 
specificatie van datagerelateerde rollen. Zo bouwen zij hun Data Management Office 
verder uit. In de gaten houden dus!  
 

B&S heeft nog een tip voor andere organisaties: “Het door een externe partij 
laten beoordelen van intern opgestelde beleidsstukken geeft extra 
autoriteit en geeft bevestiging dat de route die we een tijd terug zijn 
ingeslagen de juiste blijkt. Je leert niet alleen van inhoudelijke specialisten, 
maar bereikt hiermee ook een versnelling in het traject. Wij raden 
Datacompetent zeker aan. Heldere communicatie en aanbevelingen waar 
we direct mee aan de slag kunnen. De communicatie en mindset over het 
gebruik van data gaan we binnen B&S nog veel verder doorvoeren, in alle 
lagen van de organisatie. Iedere medewerker levert namelijk een bijdrage 
aan het succes van datagedreven werken!”. 


