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LAAT DATA WERKEN

Het 4D-Datamodel van FTE Groep
Hoe zorg je ervoor dat data je verder gaat helpen in de digitalisering? Je onderkent het belang. Het lukt de
organisatie echter niet om structureel meer uit data te halen. Er zijn diverse initiatieven om datakwaliteit te
verbeteren, om meer inzicht te krijgen en op feiten te sturen. Medewerkers beginnen enthousiast, maar op één
of andere manier lukt het niet om dit vast te houden en gemotiveerd te blijven. Het blijft bij losse initiatieven en
het lukt niet om de data-ambitie te realiseren. Het potentieel van data wordt niet optimaal benut.
Wat is hier aan de hand?
Het ontbreekt binnen je organisatie aan een datagedreven-werken-cultuur. Dit is herkenbaar bij veel
organisaties. Men ziet door de bomen het bos niet meer. Data Management en Data Analytics is veelomvattend
voor organisaties. De mensgerichte en integrale benadering van FTE Groep brengt hier verandering in. In onze
aanpak staat het 4D-datamodel centraal, als leidraad voor een gedragen analyse en duurzame groei. Hiermee
helpen we jouw organisatie om structureel meer uit data te halen en dringt datagedreven werken door tot in de
haarvaten van de organisatie.
In dit document lees je wat onze werkwijze en het 4D-datamodel van FTE Groep is.
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HET 4D-DATAMODEL VAN FTE GROEP
Het 4D-datamodel van FTE Groep is een integrale veranderaanpak voor organisaties die datagedreven
willen werken en zich vervolgens continu willen blijven ontwikkelen op gebied van data. Het richt zich op vier
aandachtsgebieden, die we in onderlinge samenhang onder handen nemen voor een duurzame datacultuur. Dit
zijn de vier D’s:

Data Strategie
Zoals in de afbeelding is
weergegeven, beïnvloeden
de 4 D’s elkaar.

Doorlopend Leren
& Veranderen

Duurzaam
Organiseren

Data Management & Analytics

HET 4D-DATAMODEL BEVAT DE VOLGENDE 4 D’S:
Data Strategie
Data wordt ingezet bij het vaststellen van
de strategie

Data Management & Analytics
Data vaardigheden zijn verankerd in de
organisatie

Duurzaam Organiseren
De organisatie stuurt en is ingericht op het
werken met data

Doorlopend Leren & Veranderen
Organisatie leert continu over en stuurt op het
inrichten van data

Elke organisatie is anders en heeft daardoor ook andere behoeften. Een aanpak moet passen bij de ambitie
én de realisatiekracht van de organisatie. Het 4D-datamodel houdt daar rekening mee. Het maakt gebruik van
verschillende methodieken om organisaties te verbeteren en richt zich op de combinatie van Data Management
en Data Analytics. Op basis van de mate waarin de organisatie datagedreven werkt wordt gericht gewerkt aan
verbeteringen. Methoden, technologie en data competenties staan daarbij ten dienste van de mensen. Het zijn
ten slotte de mensen die het verschil maken in een organisatie en uiteindelijk zorgen voor een data cultuur.
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Data strategie:
Bij het vaststellen van de strategie wordt
data ingezet

Duurzaam organiseren:
Mens en organisatie zijn gericht op het
werken met data

Stel je eens voor: jouw strategie gebaseerd op
feiten. De informatie is verkregen uit grondig dataonderzoek en niet slechts gebaseerd op gevoel. Een
strategie waarmee je ook realistische datagedreven
doelen kunt stellen. Doelen waar jouw organisatie
zichtbaar aan kan bijdragen en die daadwerkelijk
zorgen voor het realiseren van de strategie. Zulke
datagedreven doelen werken motiverend. Het
geeft energie, want iedereen begrijpt wat zijn of
haar bijdrage is en iedereen ziet wat de impact is.
Door data in te zetten en datagedreven doelen te
formuleren ben je in staat om het verschil te maken
én iedereen daarin mee te nemen.

Duurzaam organiseren richt zich op de wijze waarop
de organisatie stuurt op het toepassen van data
management en - analytics en de resultaten gebruikt
in haar (besluitvormings)processen.

Wil je ook een op feiten gebaseerde strategie,
datagedreven doelen en KPI’s? Het onderdeel Data
Strategie van onze aanpak heeft als doelstelling om
dit te realiseren. Dat begint met het onderbouwen
van jullie droom en het vertalen naar concrete
doelen gebaseerd op data-analyse. Vervolgens
zoeken we samen naar de onderliggende ‘drivers’.
Dit zijn uiteindelijk de juiste en meetbare KPI’s. Dit
is een traject waarbij alle lagen uit de organisatie
betrokken zijn. Dan leg je namelijk de basis voor een
breed gedragen data cultuur in jouw organisatie.

Bestuur: het sturen op data breed in de organisatie
is geborgd. Er is een duidelijk beleid en er wordt
door de verschillende stakeholders verantwoording
afgelegd over het gevoerde beleid.

Het onderdeel Data Strategie geeft richting en
is bepalend voor de invulling van de overige
onderdelen. Met een duidelijke Data Strategie
krijg je de juiste focus en weet je wat logische
vervolgstappen zijn in het professionaliseren van
datagedreven werken.

We kijken naar verschillende onderdelen van de
organisatie: besluitvorming, bestuur, kennis en
cultuur.
Besluitvorming: inzichten uit data analyse worden
daadwerkelijk vertaald naar besluiten en concrete
acties. Er wordt gestuurd en gewerkt op basis van
feiten.

Kennis: om überhaupt datagedreven te kunnen
werken hebben alle medewerkers van de organisatie
een bepaald kennisniveau van data nodig. Dit
beperkt zich dus niet alleen tot data analisten, data
stewards of data scientists binnen je organisatie. Dit
deel richt zich op data kennis en vaardigheden om
de hele organisatie data gedreven te laten werken.
Cultuur: in hoeverre zit datagedreven werken in
het DNA van de medewerkers? Hoe ‘normaal’ is
het dat ze voor het nemen van een beslissing de
data checken, dat ze de uitkomsten van acties met
data volgen en hier lering uit trekken? Het creëren
van een data cultuur is één van de belangrijkste
succesfactoren voor data gedreven werken.
In het onderdeel duurzaam organiseren kijken
we dus in hoeverre de organisatie ingericht is om
datagedreven te werken en of de medewerkers over
de juiste kennis, capaciteiten en houding beschikken
om datagedreven besluiten te nemen.

Data Management & Analytics:
Data vaardigheden zijn verankerd in de
organisatie

Doorlopend Leren & Veranderen:
De organisatie leert continu over werken
met data

Dit onderdeel richt zich op de inhoudelijke invulling
van de data vaardigheden. Afhankelijk van de Data
Strategie wordt bepaald op welke kennisgebieden
en op welke wijze Data Management en Analytics
wordt ingezet. Maak je als organisatie gebruik van
externe data om voorspellingen te doen, dan vraagt
dat om een andere werkwijze, andere regels en
data infrastructuur, dan wanneer je als organisatie
alleen richt op interne data voor een betere
bedrijfsvoering.

In elk van de voorgaande D’s zijn de medewerkers
al benoemd. Om deze onderdelen (D’s) met een
goed resultaat uit te kunnen voeren, moeten
leidinggevenden en medewerkers hun rol in
continu leren en veranderen (kunnen) pakken. Van
leidinggevenden verwachten we dat ze richting
geven en de medewerkers ondersteunen en
coachen in het leren over data. Van medewerkers
verwachten we dat ze problemen signaleren,
eigenaarschap pakken en de problemen oplossen.
Doorlopend Leren & Veranderen is het belangrijkste
om blijvend een data cultuur te creëren, maar ook
het moeilijkste onderdeel om te implementeren.

Data Governance: het begint met de juiste
vertaling van de Data Strategie naar data principes.
Op welke wijze willen we met data omgaan? Wat
vinden we belangrijk? Wat verwachten we van
kwaliteit of toegankelijkheid en hoe gaan we om met
privacygevoelige data? Belangrijk om vervolgens
samen met het operationeel management vanuit
deze principes te komen tot beleid en spelregels.
Samen is hierin essentieel om te voorkomen dat
Data Governance gezien wordt als een starre set van
regels waar we ons aan moeten houden.
Data Management: door goed te kijken naar
de strategie en rekening te houden met de
data governance kun je focus aanbrengen. Het
DAMA-DMBOK2 geeft een goed overzicht van de
kennisgebieden waaraan gewerkt kan worden. De
kunst is om dit stapsgewijs toe te passen op de
situatie van jouw organisatie.
Data Analytics: ook de wijze waarop data wordt
verzameld, inzichten worden verkregen en hoe dit
gevisualiseerd wordt hangt sterk af van de ambities.
Kijken we naar het verleden, het heden of willen we
ook voorspellen of zelfs voorschrijven op basis van
data?
Het onderdeel Data Management & Analytics zorgt
ervoor dat de benodigde competenties aanwezig en
in balans zijn.

Het onderdeel Doorlopend Leren & Veranderen
richt zich op het realiseren van een blijvende data
cultuur in de organisatie. Enerzijds om ervoor te
blijven zorgen dat er een cultuur van openheid en
transparantie is om te werken met data en om te
leren van fouten. Anderzijds om te borgen dat er
voldoende tijd en ruimte blijft om te ontwikkelen,
ondersteunende technologieën in te zetten en bij te
blijven op het terrein van data gedreven werken.
We hanteren een incrementele aanpak. We
beginnen met een concreet onderwerp, een
concrete casus of een bedrijfsonderdeel. Die sluiten
we succesvol af om vervolgens de leerervaringen
mee te nemen in de aanpak voor een volgend
onderwerp.
Hierdoor groeit het besef en het draagvlak voor
datagedreven werken op succesvolle wijze in de
organisatie.
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OVER FTE GROEP
Met FTE groep zijn we met 100 consultants actief bij verschillende organisaties. FTE Groep groeit sterk in het
helpen transformeren van organisaties naar meer datagedreven werken en het creëren van een data cultuur. Dit
als belangrijke voorwaarde voor verdere digitalisering.
Wij geloven in het potentieel van data. Wij geloven ook dat dit potentieel optimaal benut wordt als er een
datagedreven cultuur is. Dat zit hem dus in de medewerkers door de hele organisatie. Met onze aanpak zorgen
we ervoor dat stapsgewijs resultaten worden gerealiseerd die samen bijdragen aan een betere data cultuur.
Resultaten die blijvend zijn en organisaties zelfstandig in staat stellen zich verder te ontwikkelen op het gebied
van data.
We passen onze aanpak altijd aan naar de ambities van de klant. We helpen die ambities helder te krijgen,
bepalen samen de eerste stappen en zorgen ook voor de implementatie. Het principe “voordoen – samen
doen – zelf doen” zit in onze aanpak ingebakken. Daarmee zorgen we ervoor dat men op alle lagen
(operationeel, tactisch en strategisch) van de organisatie data gedreven gaat én blijft werken.

“Wil je weten hoe we jouw bedrijf met
ons model verder kunnen helpen?”
Neem contact op met Dias.
Tel: 06 8353 2704 of e-mail: dias@ftegroep.nl.
+31 30 666 8545
info@ftegroep.nl

Groenewoudsedijk 53
3528 BG, Utrecht
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