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Business Information Management is niet van gisteren, letterlijk en !guurlijk. Met 
behulp van data is het immers mogelijk om slimme oplossingen te realiseren. Aan 
data is er overigens geen gebrek. Maar de traditionele aanpak – het opslaan van data 
in grote gegevenspakhuizen (datawarehouses) onder verantwoordelijkheid van de 
ict-afdeling – is niet langer toereikend. Want niet het opslaan, maar het gebruik van 
data moet centraal staan. ‘Big data’ moet dan ook niet gezien worden als een bedrei-
ging die we te lijf moeten gaan met veel hard- en software, maar als een kans om 
antwoorden te geven op vragen uit de business. Daarnaast gaat het steeds vaker niet 
alleen om het halen van waarde uit de intelligentie van de organisaties, maar ook om 
de snelheid waarmee je daartoe in staat bent. Kortom, het is tijd voor ‘business as 
unusual’. 
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Business Information Management (een verza-
meling van informatie gerelateerde toepassingen 
als bijvoorbeeld Business Intelligence, Search, 
Enterprise Content Management) is versneld 
aan het veranderen. Aan de ene kant zien we een 
enorme toename in de vraag van de kant van de 
business. De huidige economische omstandigheden 
vragen om een snellere reactie op bewegingen in 
de markt en een toegenomen focus op de eind-
klant. Daarvoor is het nodig om ‘iets’ te doen met 
die geweldige hoeveelheden gegevens die organi-
saties over markten en klanten verzamelen. Maar 
naast de toegenomen vraag uit de business is er 
ook een afname te zien in het aanbod door ict. 
Ook hier speelt de economie ons parten en wordt 
het schrappen van projecten, helaas voor de busi-
ness, vaak gezien als de meest eenvoudige vorm 
van kostenreductie. De lege portemonnee laat ook 
andere verschuivingen zien, zoals het uitstellen van 
investeringen. Het gevolg is dat de ict-afdeling zich 
terugtrekt op haar kernactiviteiten. 
Opvallend genoeg vinden er wel de nodige tech-
nologische innovaties plaats in het ict-domein. 

Geheugentechnologie, waarbij de data snel in het 
geheugen worden verwerkt, is daar een mooi voor-
beeld van. Een ander voorbeeld is het ontstaan van 
zogenaamde datawarehouse appliances waarbij 
hard- en so!ware, processors, servers, geheugen, 
allemaal op één technisch platform worden gele-
verd. Naast het verwerken van gegevens uit interne, 
bedrijfseigen systemen is er de laatste tijd ook veel 
aandacht voor de data van buiten de organisatie. 
Hier gaat het dan niet zozeer om de harde feiten, 
maar meer om meningen en opinies. Social media, 
zoals Twitter en Facebook, zijn hiervan de meest 
duidelijke exponenten. Maar het kan ook gaan om 
bijdragen aan internetfora of om verkoopfolders 
van de concurrentie. Tenslotte wil de manager, 
net als thuis, de nieuwe inzichten het liefst zo snel 
mogelijk (Google fast) en zo eenvoudig mogelijk 
(Apple friendly) inzien op zijn mobile device (tele-
foon of tablet). 
Al deze ontwikkelingen – technologische innova-
ties, de behoe!e van de business aan informatie 
en de geringe ict-budgetten – hebben opvallende 
gevolgen. Zo is het bijvoorbeeld steeds vaker niet 
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de ict-afdeling die, op basis van een standaard 
RFC-proces, na geruime tijd een standaardrap-
port oplevert, maar de business zelf die snel wat 
data bij elkaar graait om daarover te rapporteren. 
Daarnaast ontstaan er ook nieuwe business-
modellen, waarbij bijvoorbeeld BI uit de cloud 
komt (hardware, so!ware, rapporten en analyses 
beschikbaar stellen via internet) en deze services 
letterlijk uitbesteed worden aan andere partijen. 
Kortom, de veranderingen in BIM maken het nood-
zakelijk goed na te denken over een nieuwe business 
& ict-architectuur. 

Big Data
Wanneer er gesproken wordt over Big Data, gaat het 
meestal over de data-explosie, de alsmaar toene-
mende hoeveelheden data a"omstig van mensen, 
diensten en apparaten. Tachtig procent van die 
data op de wereld is ongestructureerd en ‘zwee!’ 
rond het internet (cloud) en wordt niet beheerd 
door de ict-afdeling van de eigen organisatie. Deze 
data kennen een grote omloopsnelheid en zijn vaak 
maar tijdelijk bruikbaar. Uit onderzoek (Ventana, 
2011) blijkt dat organisaties met name Big Data 
IT (of technologische) uitdagingen zien rondom 
schaalbaarheid (als antwoord op het toegenomen 
volume) en performance (velocity). Dat betekent 
dat de derde V (variety) eigenlijk onbeantwoord 
blij!. Onbegrijpelijk gezien het feit dat hier juist 

de meeste business waarde te halen is. Vooralsnog 
lijkt de focus te liggen op vragen als: Hoe moeten 
we deze data opslaan in onze gegevenspakhuizen 
(datawarehouses) en welke technologie moeten 
we daar dan voor gebruiken? Uiteraard is het 
verstandig om na te denken over de vraag hoe je 
grote volumes aan data kunt opslaan tegen zo laag 
mogelijke kosten. Maar de focus moet niet alleen 
liggen op het opslaan van data, maar ook en juist op 
het gebruik ervan. 
Onder de noemer Big Data is het dan ook zaak om 
na te denken over zaken als application lifecycle, 
waarbij het gaat om het beheren van duizenden 
informatie-applicaties. Wat voor slimme dingen 
kun je doen met data die a"omstig zijn van 
bronnen als internet en mobiele apparaten? Hoe 
maak je goede rapportages op basis van gestruc-
tureerde en ongestructureerde data? Wat voor rol 
speelt Geo-location (kaarten) hierbij? De onder-
liggende vraag is natuurlijk: hoe kun je data snel 
integreren en distribueren? Hierbij ontstaat een 
oerwoud van oplossingen en aanbieders (dataware-
house appliances, in memory databases, Hadoop, 
No-SQL, Cassandra, MongoDB). Maar waar nu te 
beginnen?

Fixing the basics
Om te beginnen moet je zorgen dat de basis 
op orde is. Dat betekent werken aan de kwali-
teit van de data, eenduidige de#nities en andere 
kerncompetenties rondom gegevensbeheer als 
datawarehousing, business intelligence en enter-
prise content management (mails, documenten). 
Wanneer eenmaal het fundament is gelegd, is het 
tijd voor stap twee: standaardisatie. Immers door 
te werken volgens standaardprocessen, met stan-
daardtemplates, standaardrollen en standaard-
toolsets raakt de organisatie steeds beter in staat 
om zaken herhaalbaar uit te voeren. De laatste 
stap is dan het industrialiseren van de informatie-
voorziening. Dat kan bijvoorbeeld door deze onder 
te brengen in een factory of ontwikkelstraat, maar 
ook BIM als een managed service (cloud) kan een 
oplossing zijn. Pas hier worden echt de schaalvoor-
delen bereikt waardoor de organisatie in staat is 
om beter, sneller en goedkoper haar informatie-
voorziening te organiseren.
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Business Information 
Management (BIM) maken 
het noodzakelijk goed na 
te denken over een nieuwe 
business & ict-architectuur.
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Echter, voordat een dergelijk traject kan starten, 
moet aan een aantal randvoorwaarden worden 
voldaan. De eerste en misschien wel belangrijkste is 
het begrip van data. Welke gegevens hee! de orga-
nisatie al in huis en welke niet? Wie is de eigenaar, 
wat is de kwaliteit en waarde van die data en hoe 
gaan we die ook verzilveren? Een business case 
die de waarde aantoont van het oplossen van een 
businessvraag ondersteund door de juiste archi-
tectuur, zou ook het vertrekpunt moeten zijn voor 
een nieuw initiatief. Teveel organisaties starten 
echter zonder een goede informatiestrategie en 
geïntegreerd stappenplan waardoor zij op termijn 
vastlopen. ‘Bezint eer gij begint’ is nog steeds een 
actuele spreuk. Daarnaast is data governance, de 
organisatie en het beheer van de informatie en 
informatievoorziening – liefst vastgelegd in een 
competence center -, cruciaal in een succesvolle 
implementatie.

Fueling the future
Het overgrote deel van wat wij Big data noemen, 
ontstaat in de actualiteit (real-time) als gevolg van 
een stroom van activiteiten die zich veelal afspelen 
op of rond het internet. Het is dus noodzakelijk dat 
organisaties in staat zijn om daar snel mee om te 
kunnen gaan. Dat vereist een behoorlijk vermogen 
om te veranderen. De impact op de organisatie is 
immers groot, want traditioneel richt ict zich met 
name op gestructureerde gegevens die ontstaan 
rondom transacties en vaak historisch van aard 
zijn. Een heel ander speelveld dus. Dat betekent 
een noodzaak voor een ander type medewerkers 
(businesskennis combineren met analytische 
vaardigheden), een andere manier van ontwik-
kelen (prototypes en korte iteraties), een andere 
manier van distribueren (van desktop naar mobile 
device) en ga zo maar door. Meer en meer begint 
het besef te ontstaan dat de organisaties die morgen 
nog willen bestaan, moeten kunnen omgaan met 
wat ook wel ‘het nieuwe normaal’ wordt genoemd. 
Dat betekent dat de organisatie in staat moet zijn 
om real-time beslissingondersteunende informatie 
te kunnen leveren op basis van diverse interne en 
externe gegevensbronnen, door iedereen en voor 
iedereen. Informatievoorziening moet net zo snel 
zijn als Google en net zo makkelijk als Apple en net 

zo toegankelijk als het internet. Het kunnen beant-
woorden van de vragen van de business staat hierbij 
centraal. 

Samenvattend
In veel organisaties ligt, wanneer het gaat om Big 
data, de focus op technisch gerelateerde vraag-
stukken rondom volume en performance. Deze 
discussie wordt veelal gedreven door ict en gevoed 
door problemen met schaalbaarheid en omloop-
snelheid. De grootste waarde van Big Data is echter 
de grote verscheidenheid van data, die aanvullende 
eisen stelt aan snelle integratie en distributie van 
informatie. Om hieraan te kunnen voldoen, moet 
eerst de basis op orde zijn, daarnaast is begrip en 
beheer (governance) van de data cruciaal. Ook 
uitbesteding kan hier een belangrijke rol spelen. 
Een slim vertrekpunt is het neerzetten van een 
geïntegreerde strategie rondom informatievoorzie-
ning. Hierdoor blijven organisaties in staat om te 
voldoen aan de informatievoorziening van gisteren, 
vandaag en morgen. �
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