Bol Adviseurs

‘Data heeft pas waarde
als je het verhaal
erachter kent’
Steeds meer ondernemers maken gebruik van Business Intelligence (BI). Met een BI-tool
verzamel je data uit verschillende bronnen (intern en extern), en de informatie die dat
oplevert, helpt bij de realisatie van strategische doelstellingen. Tenminste, als je de data op
de juiste manier behandelt. Bol Adviseurs is expert in BI-dienstverlening. Het begeleidt vele
ondernemers, groot en klein, waaronder Centrumtandzorg in Den Bosch. We leggen deze
interessante case onder de loep.
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Bol-partner en BI-specialist Roy Verbroekken legt uit dat
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directeur Merijn Zeeman van de Jumbo-Visma wielerploeg
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onderneming meet je niet alleen af aan de euro’s. Het

bij het omzetten van data in relevante en betrouwbare

we behoefte aan inzichtelijke informatie”, vervolgt Marcel.
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informatie waar de ondernemer écht slimmer van wordt.

“Helder, leesbaar én realtime, want als je strategische

het benutten van kansen om van elkaar te leren. BI is een
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van BI en IQ.”

over de juiste gegevens beschikken.”

dataveld het kwaliteitsniveau van je organisatie naar een
hoger niveau te tillen. BI helpt je om in control te zĳn – en

Strategische doelen

Inzicht in een muisklik

te blĳven.” Marcel vult aan: “Data heeft pas waarde als je

In die benadering beschrijft Roy verschillende fasen. Het

Marcel noemt een ogenschijnlijk heldere KPI als omzet.

het verhaal erachter kent. Je moet niet alleen zien wat er

bepalen van strategische bedrijfsdoelstellingen is belangrijk,

“Die willen we per activiteit kunnen beoordelen, maar ook
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De laatste stap is samen met de klant bepalen wat de data
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boladviseurs.nl/bi
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