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1. Mijn data
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3. Data Focus & Ambitie 
4. Data Lessen en Uitdagingen



Mijn Data



Mijn ‘Masterdata’

• Margreet Zwenne
• Near realtime kerstkind
• Data (Protectie) Officer
• PWN Puur Water en Natuur

– Schoon drinkwater 
– Duingebieden Noord-Holland
– Campings
– 800.000 unieke aansluitingen
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Google zegt 
dit…



Ik zeg dit….



Context is King



Watercoach...



Data en PWN



Mijn Lifecycle management 



Hoe het begon
• O365:
–WBP 
–Meldplicht Datalekken
– AVG

• Data op orde brengen en houden
• Leergang Chief Data Officer
En natuurlijk…



Data gedreven…

Alle plannen verwijzen naar datagedreven en 
overal hanteren we een andere definitie



Data focus en ambitie



Data ambities…



Data-minded

• Het systematisch verzamelen en opslaan van data 
• Gebruikers en besluitvormers hebben er toegang 

toe wanneer nodig



Data gedreven

• Data is het middelpunt van het besluitvormingsproces
• Besluitvorming is gebaseerd op data
• Beslissingen (kunnen) worden genomen zonder dat er 

een mens bij betrokken is
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Data informed

• Optimaal inzetten van data
• Besluitvormingsproces bestaat ook uit kritisch denken
• Vertrouwen in het eigen/menselijk beoordelingsvermogen en 

(onderling) begrip van de context van de besluiten
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Data Centrisch

• Verwijst naar een architectuur
• Organisatiedoelstellingen waarbij data het primaire 

permanente bezit is en 
• Applicaties (en bedrijfsmodellen) komen en gaan
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De eindeloze rit…….



Data volwassenheidsniveau 
Focus

Gebied

Ad Hoc
Niet data gedreven

Systematisch
Data op orde

Onderscheidend
Data gedreven

Transformerend
Data Informed

Management • Helemaal geen 
strategisch belang 

• Geen verant-
woordelijke
medewerkers

• Redelijk strategisch belang
• Verantwoordelijkheid in 

taken-pakket directie

• Strategisch belangrijk
• Verantwoordelijkheid heeft een 

hoge prioriteit in het takenpakket 
van directie

• Strategisch zeer belangrijk
• Er is een directielid compleet 

verantwoordelijk

Organisatie • Geen Strategie en 
beleid

• Een paar werknemers 
zijn er mee bezig

• Strategie en beleid 
aanwezig

• Een afdeling met experts 
zijn er mee bezig

• Duidelijke strategie en beleid
• Experts verspreid door de 

organisatie zijn er mee bezig

• Zeer duidelijk strategie en 
beleid

• Iedereen in het bedrijf is expert 
en houdt zich er mee bezig

Data • Kwaliteit data-
analytics is zeer laag

• Alleen 
verantwoordelijken 
hebben toegang

• Data wordt niet 
opgeslagen

• Kwaliteit van data-analytics
is redelijk

• Redelijk veel werknemers 
hebben toegang

• Er wordt redelijk veel data 
opgeslagen

• Kwaliteit van data-analytics is 
goed

• Meeste werknemers hebben 
toegang

• Er wordt veel data opgeslagen

• Kwaliteit van data-analytics is 
goed

• Alle werknemers hebben 
toegang

• Alle data wordt opgeslagen

Technologie • Aanwezigheid van een 
basic analytics pakket

• Aanwezigheid van een 
geavanceerd analytics
programma

• Data delen via simpele 
dashboards

• Aanwezigheid van een geavanceerd 
analytics programma

• Data delen via geavanceerde 
dashboards

• Aanwezigheid van een 
geavanceerd analytics programma

• Data delen via Big Data en 
Algoritmes



Data 
ambitie

Voordelen Nadelen

Data-minded
(georiënteerd)

• Lage impact • Niet toekomst vast
• Andere worden Uber van PWN data 

en mogelijk andere PWN producten

Data-gedreven • Voorspellend en 
voorschrijvend vermogen

• Objectieve besluitvorming

• Bias in data en algoritmen
• Hoge IT kennis vereist
• Imago risico

Data-informed
(weloverwogen)

• Voorspellend en 
voorschrijvend vermogen

• Objectieve besluitvorming
• Past bij de cultuur van PWN

• Zowel techniek als resources vragen 
hoge investeringen

Data-centrisch • Data optimaal beschikbaar
• Gerationaliseerd applicatie 

landschap
• Wendbaar en flexibel

• Integriteit van data wordt afhankelijk 
van het dataplatform



Kahoot
Ga naar www.Kahoot.it

https://create.kahoot.it/details/4e2140f7-dbbd-448c-9808-7869ddaf8c92


Niet data gedreven

Terugblikken

Verklaren

Voorspellen

Voorschrijven

Wat is de ambitie van PWN?
Stip op 

de 
horizon?

Data centrisch

Data minded

Data gedreven

Data informed

Wat is er gebeurd?

Waarom is het  gebeurd?

Wat gaat er gebeuren?

Hoe zorgen we, dat het gaat gebeuren?



Data volwassenheidsniveau 

Zijn we er klaar voor?



Data Lessen en Uitdagingen





De Les…

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/doesliverpool/19889795436
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


“U kunt veel gegevens hebben, u kunt de beste 
geavanceerde technologie hebben, u kunt zelfs de beste 
analisten ter wereld hebben. Maar dat is niet genoeg 
om succes te garanderen. Steeds meer organisaties over 
de hele wereld erkennen dat het omzetten van data in 
informatie, kennis, inzichten en acties een data cultuur 
vereist”. Source : Katerina Hanna, Tableau Software



Succesvol realiseren data ambitie 
vereist data cultuur



Data cultuur:

• creëren van gedrag + denkwijze + vaardigheden 
• om te werken met data
• innoveren met data 
• verandering te stimuleren met data cultuur 



Eigenaarschap begint bij jezelf

Werkt als een estafette…





Vertrouwen

Leiders zorgen voor een vertrouwensbasis,
in mensen en in data



Toewijding
Mensen behandelen data als een strategisch middel



Talent

Organisaties geven voorrang aan datavaardigheden bij 
het werven, ontwikkelen en behouden van talent





Delen
Mensen ondersteunen elkaar en ontwikkelen een gevoel 
van saamhorigheid



Mindset

Data wordt een katalysator voor verbetering binnen de 
hele organisatie



Kahoot
Ga naar www.Kahoot.it

https://create.kahoot.it/details/4e2140f7-dbbd-448c-9808-7869ddaf8c92


Is het verhaal af? 




