
Zes standpunten  
over big data
Deltiq Viewpoint - februari 2013



Over Deltiq
Information drives your business

Steeds meer bedrijven ontdekken de waarde van informatie om zich te onderscheiden. Slim gebruik van 

informatie biedt nieuwe, ongekende mogelijkheden om te innoveren, prestaties te verbeteren en te ver-

duurzamen. In de 21ste eeuw is informatie het nieuwste strategische bedrijfsmiddel, naast grondstoffen, 

arbeid en kapitaal.

In de praktijk blijkt dat de concurrentiekracht van organisaties rechtstreeks samenhangt met het optimaal 

gebruik van informatie. Daarvoor is wel informatie nodig van hoge kwaliteit, informatie die op het juiste 

tijdstip cruciale vragen van de onderneming beantwoordt. Snelheid, transparantie, inzicht en actiegericht-

heid zijn daarbij kernbegrippen.

De ervaren consultants van Deltiq ondersteunen organisaties zodat deze informatie ook werkelijk kunnen 

inzetten als strategisch bedrijfsmiddel. Of het nu gaat om Business Intelligence, Analytics of Datamanagement 

- zij beschikken over een brede kennis en uitgebreide ervaring in het werkveld. Deze bewezen werkwijze in 

combinatie met een open blik voor innovatie, staat garant voor een effectieve aanpak.

Met de Deltiq Viewpoint worden actuele  

thema’s op een beknopte manier aan de orde 

gesteld. Onze visie, een onafhankelijk en 

objectief geluid waarbij de hypes worden 

terugvertaald naar hun concrete praktische 

betekenis voor het werk van alledag.
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Bekijk de keynote  The Great Railway Caper   

van John Graham-Cumming. Daarin wordt  

duidelijk dat er al Big Data was in 1955.

Visie op Big Data in zes standpunten. 
Big Data is ‘hot’ of ‘big’ zo u wilt. Velen vragen zich af wat het is 
en wat het belang is voor hun organisatie. Reden genoeg om 
hiervoor een Deltiq Viewpoint op te stellen, samengevat in zes 
standpunten.

1 Big is relatief
Hoe groot is ‘big’? Wanneer is data ‘big data’?

Die vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. Technologische innovaties – denk aan sensortechnologie, 

RFID-chips, 3D MRI’s of social media – leiden tot nieuwe en grotere datavolumes met een exponentiele 

groei. In die zin is de opkomst van Big Data – of beter gezegd: de groei in volume, snelheid en variëteit van 

data - onmiskenbaar. Toch is de kwalificatie ‘big’ relatief. Bedrijven en branches verschillen in hun kennis en 

ervaring in het omgaan met data. Hetzelfde datavolume kan voor de één dagelijks gebruik zijn, terwijl dat 

voor de ander aeen voortdurend struikelblok is.

Daarnaast is er een groot verschil tussen Nederland en andere landen. De schaal waarop bijvoorbeeld Wal-

mart opereert (9.000 winkels en 2 miljoen medewerkers) zul je in Nederland niet snel tegenkomen; de ‘big’ 

data problemen dus ook niet. Groot is verder een kwestie van tijd: wat we nu groot vinden, is over een paar 

jaar heel normaal. Zoals Forbes onlangs schreef: “Big Data is fast becoming the norm”.

2  Big data bevordert de data 
exploitatie

Hoe groot is ‘big’? Wanneer is data ‘big data’?

De snelheid en volume van nieuwe data-bronnen leiden tot een nieuwe manier van werken met data. 

Waar voorheen de IT-afdeling moest worden ingeschakeld en een project moest worden uitgevoerd om data 

beschikbaar te stellen, wordt nu door de inzet van ‘data scientists’ en nieuwe technologieën directer met 

de data gewerkt. Meer medewerkers krijgen (verbeterde) middelen om rechtstreeks met data te werken. 

Daarbij wordt vaker geëxperimenteerd in plaats van vooraf ontworpen of gespecificeerd. Maar belangrijker 

nog is dat nieuwe data-toepassingen vaak directer in de primaire processen van de organisatie ingrijpen. 

De data maakt het mogelijk om geautomatiseerd veel gedetailleerdere beslissingen te nemen. Hierdoor is 

- zonder dat de kosten stijgen - voor het eerst differentiatie op individueel klantniveau mogelijk. Door data 

te gebruiken in combinatie met de middelen om die data te exploiteren, kunnen business processen 

data-driven worden ingericht. Deze paradigmaverandering wordt door Big Data overduidelijk aangewakkerd.

https://www.youtube.com/watch?v=pcBJfkE5UwU
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3 Big Data is een technology-push
Waar zullen we dat Hadoop-cluster eens voor gebruiken?

Veel van het huidige enthousiasme over Big Data is vooral gericht op nieuwe technologieën die voor Big 

Data ontwikkeld en gebruikt worden. Hadoop, MapReduce, Pig, Hive, Hbase en Machine Learning zijn ter-

men die iedereen wel eens heeft gehoord. Uit cijfers van Google Analytics blijkt zelfs dat Hadoop als zoek-

term populairder is dan Big Data. Ook de technology push is Big Data dus niet vreemd. Nieuwe technolo-

gieën zijn veelbelovend en in bepaalde gevallen een absolute noodzaak om bepaalde gegevensverwerking 

te realiseren. Maar een gedegen business case blijft ook voor Big Data-projecten net zo goed noodzakelijk. 

Zo publiceerde Information Week in september 2012 de resultaten van een onderzoek naar Big Data projec-

ten: in 60% van de gevallen had het management geen idee waarom ze dat deden. Nou ja, toch handig om 

dat Hadoop-cluster al vast te hebben….

4 Big Data gaat over data
Over open deuren gesproken!

Big Data als trend vergroot het bewustzijn over data bij mensen en organisaties. Dat is een positieve

ontwikkeling. Data was voorheen iets abstracts wat ergens diep verscholen zat in “het systeem” en

waarvoor de IT-afdeling verantwoordelijk was. Nu beginnen bedrijven zich echter steeds meer af te

vragen of ze iets met Big Data moeten. Laat dat ‘big’ dan maar weg, voegen we daar aan toe. Data

is een productiemiddel en de schaal waarop data gebruikt wordt binnen organisaties neemt steeds

verder toe. Dat vraagt om steeds professioneler management van data. Ziehier het vakgebied van

Datamanagement. Big Data maakt bedrijven bewuster van het belang om dit goed in te richten.

5 Big Data is vooral data
Lekker, zo veel data! Maar wat kun je er nu eigenlijk mee?

Het antwoord is natuurlijk: niets. Productiemiddelen leveren pas toegevoegde waarde als ze worden 

gebruikt. Dat geldt voor de klassieke productiefactoren natuur, arbeid en kapitaal en voor data is dat niet 

anders. Big Data alleen levert niets op. De toegevoegde waarde ontstaat pas als (big) data wordt omgezet 

in inzicht waar een organisatie wat aan heeft en daar ook naar handelt. De mate waarin een organisatie 

daarin slaagt heeft vooral te maken met haar analytische vaardigheden, bedrijfscultuur en het vermogen 

om processen fundamenteel anders in te richten; de ‘bigness’ van de data is daarbij van ondergeschikt 

belang. Nog te vaak komt het voor dat beslissingen worden genomen op basis van ervaring, gevoel of de 

HiPPO (Highest Paid Person’s Opinion). Uit onderzoek blijkt echter dat data-driven beslissingen betere 

beslissingen zijn. Het bewerkstelligen van zo’n data-gedreven benadering is de werkelijk uitdaging.

In 60% van de gevallen had het 

management  geen idee  

waarom ze het deden.

 Hadoop  is als zoekterm 

populairder dan  Big Data 

!
?

https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=hadoop
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=Big+Data
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6 Big Data is zo weer over
Oh ja? Wat jammer, of moeten we daar blij mee zijn?

Iedere definitie en trend in de IT-industrie heeft een beperkte levenscyclus. Na enige tijd ontstaan de eer-

ste varianten van het oorspronkelijk begrip – Very Big Data, Big Data 2.0 – of contaminaties met andere 

begrippen – Big Data Analytics. Tegen de tijd dat alle varianten op zijn en de marketingkracht is uitgewerkt, 

wordt het ene begrip moeiteloos ingewisseld voor de volgende hypeterm. Zo hebben we de transitie kun-

nen zien van Business Intelligence naar Analytics naar Big Data en variaties op dit thema. Oh ja, en daar-

voor hadden we nog MIS en toen DSS en toen EIS.

Natuurlijk is het verleden anders dan nu maar veel hedendaagse uitdagingen zijn fundamenteel niet 

anders dan 20, 30 of zelfs 40 jaar geleden. Big Data is daarop geen uitzondering en ook niet de definitieve 

oplossing. U bent dus gewaarschuwd!

Conclusie
Big Data biedt nieuwe kansen en mogelijkheden, zoals ook ‘small’ 

data mogelijkheden biedt. Van doorslaggevend belang is echter 

niet de ‘bigness’ van de data of nieuwe technologie maar het  

vermogen van een organisatie om een businessgedreven aanpak 

te volgen bij het exploiteren van data, zoals in de Financial Times 

onlangs nog werd aangetoond. Dan pas kan (big) data haar belofte 

als strategisch bedrijfsmiddel waarmaken.
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