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Ondernemen is eigenlijk een spel. Wie de concurrentie te slim af is, wint. Zoals bij 
ieder spel gaat het ook bij ondernemen om inzicht, doorzettingsvermogen en een dosis 
geluk. Maar waar het bovenal om gaat, is dat je zoveel mogelijk variabelen die het 
verloop van het spel kunnen beïnvloeden naar je hand zet. Alle onzekerheden uitsluiten 
is een illusie, maar hoe beter je kunt voorspellen hoe de bal zal rollen hoe beter je kunt 
anticiperen.

Business analytics verbetert het vermogen om te anticiperen. In onze economie vormt 
informatie steeds meer dé onderscheidende factor. Wie toegang heeft tot informatie en 
bovendien in staat is die te interpreteren en toe te passen, kan grote voordelen beha-
len. Het analyseren van informatie met behulp van geavanceerde software en methoden 
maakt de parels die in data besloten liggen bereikbaar.
Deze publicatie begint met een serie analyseartikelen en de resultaten van een eigen 
onderzoek naar business analytics in Nederland. Naast visie en research bekijken we 
de praktijk in een aantal gesprekken met topmanagers. Een constante factor die we 
tijdens deze ronde langs de velden tegenkwamen, is dat alle bedrijven een groeiende 
behoefte ervaren om met de verborgen schatten aan informatie het competitieve ver-
schil te maken. Toch word je niet van de ene op de andere dag een zogeheten  
‘analytical competitor’. Dat vergt om te beginnen visie, leiderschap en een sterke wil. 

In Nederland worden nu stappen gezet op het gebied van business analytics. De eerste 
bedrijven zijn al succesvol. Zij zijn beter in staat te sturen op de toekomst. Met de uit-
gave van “Future Bright, Reinventing Performance”  willen wij ook u inspireren. 

Bert Boers    Marco Gianotten
Managing Director   Managing Director
SAS Benelux   DigitalBoardroom

Informatie als 
onderscheidend vermogen
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Hoe word ik 
een analytical 
competitor?
De hoeveelheid data in organisaties neemt explosief toe. Ook groeit 
het aantal voorbeelden van bedrijven die deze data gebruiken om een 
competitieve voorsprong neer te zetten. Het boek ‘Competing on Analytics’ 
van Thomas Davenport en Jeanne Harris laat zien hoe bedrijven data op een 
systematische manier gebruiken om hun strategie invulling te geven en 
structureel beter te presteren dan de concurrentie. Hoe kun je als bedrijf 
een dergelijke aanpak realiseren en een analytical competitor worden?

In het boek staan veel aansprekende voorbeelden van bedrijven die op het gebied 
van business analytics zeer succesvol zijn. Zoals American Airlines die deze me-

thode gebruikt om de prijs van vliegtuigstoelen te bepalen en daardoor in drie jaar tijd 
1,2 miljard dollar aan extra omzet verdiende. Of Deere & Company, een leverancier 
van landbouwmachines, die een vergelijkbaar bedrag binnen 5 jaar bespaarde door 
een verbeterd voorraadmanagement. 

Brede toepassingsmogelijkheden
Analytics wordt in het boek van Davenport en Harris omschreven als het intensief 
gebruik van data, statistische en kwantitatieve analyses om beslissingen te ondersteu-
nen en acties te nemen. Het omvat een breed toepassingsarsenaal zoals bijvoorbeeld 
verklarende en voorspellende modellen. Dit alles om beslissingen te baseren op feiten. 
Juiste beslissingen hebben vaak gemeen dat er systematisch verzamelde data en ana-
lyses aan ten grondslag liggen.

Als ontwikkeling bestaat analytics nog niet zo lang, maar veel organisaties zullen op 
korte termijn kennismaken met het concept. Een aantal factoren draagt volgens de 
auteurs bij aan de groei van analytics. Allereerst zijn ‘high performing’ business proces-
sen volgens het boek een van de weinige overgebleven manieren om je als organisatie 
te onderscheiden. Een technologische voorsprong is steeds korter en protectionistische 
regelgeving bestaat nauwelijks nog. Wat overblijft is het zeer efficiënt en effectief  
runnen van je bedrijfsprocessen. Analytics helpt bij de implementatie van een busi-



7

an
al

ys
enessmodel door aan bedrijfsprocessen als het ware een intelligence-laag toe te voegen. 

Bedrijfsprocessen zijn met deze analytische aanpak verder te optimaliseren, omdat 
verbetermogelijkheden continu in kaart worden gebracht. 

Groeiende datastromen
Ook de explosieve groei aan data is een belangrijke verklaring voor de groei van analy-
tics. Organisaties hebben meer gegevens dan ooit. In Point of Sales systemen  

De vijf stadia van analytische concurrentie

De vijf stadia van analytische concurrentie beschrijven het groeipad dat een organi-
satie kan afleggen op weg naar een serieuze analytische winnaar. 
1.  Analytisch zwak 

Een analytisch zwakke organisatie heeft last van hindernissen in technologisch 
en menselijk opzicht. Data ontbreekt, is van slechte kwaliteit, of er zijn meer-
dere definities van data. Het systeemlandschap is veelal een lappendeken. 

2.  Analytics op lokaal niveau 
Managementrapportage – transactiedata – wordt gebruikt binnen deze organi-
saties, maar de juiste data om betere beslissingen te kunnen nemen, ontbreekt 
veelal omdat data niet geïntegreerd is. De analytische activiteiten die er zijn 
vinden decentraal plaats. 

3.  Analytische aspiraties 
Binnen de organisatie is een wildgroei aan business tools, maar het ontbreekt 
vooralsnog aan integratie, standaardisatie en toegankelijkheid.  
In deze fase worden de eerste activiteiten hiertoe ontplooid.

4.  Analytisch bedrijf 
De organisatie beschikt over data van hoge kwaliteit, een bedrijfsbreed plan 
voor analytics. Ook de IT-processen en de governance principes zijn op orde. 
Analytics is hier en daar geïntegreerd en geautomatiseerd.

5.  Analytische concurrent 
De bedrijfsbrede architectuur is 
volledig geïntegreerd in de bedrijfs-
processen en volledig geautoma-
tiseerd. Het ondersteunt een op 
feiten gebaseerde cultuur van de 
organisatie.

De vijf stadia naar volwassen  

business analytics

Fase 5
Analytische
concurrent

Fase 4
Analytisch bedrijf

Fase 3
Analytische aspiraties

Fase 2
Analytics op lokaal niveau

Fase 1
Analytisch zwak
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(de kassa’s) zit bijvoorbeeld veel en kwalitatief goede data waarmee organisaties de 
ontwikkelingen in winkels van minuut tot minuut kunnen volgen en waar de laatste 
trends uit te destilleren zijn. In de toekomst nemen de datastromen nog veel meer toe, 
denk bijvoorbeeld aan RFID, een technologie die geheel nieuwe mogelijkheden schept 
om de logistieke keten te verbeteren. Daarnaast nemen ook de mogelijkheden toe om 
al die data productief te maken. Een bedrijf als Honda heeft een systeem dat de onge-
structureerde data van garantieclaims en onderhoudsrapporten analyseert. Hierbij gaat 

speciale aandacht uit naar specifieke woorden 
die kunnen duiden op technische mankementen. 
Zodoende kunnen deze in een vroeg stadium 
worden voorkomen. 

Onderscheidend vermogen
Analytics is geen strategie of doel op zich, maar 
wel een belangrijk hulpmiddel om de effectivi-
teit van de bedrijfsstrategie vorm te geven. Zo 
is analytics onmisbaar voor wat de auteurs de 
distinctive capability (onderscheidend vermogen) 
van een organisatie noemen. Dit vermogen is 
één van de vier factoren die een echte analy-

tical competitor kenmerkt (zie ook het kader 
‘Vier karakteristieke kenmerken’). Dit specifieke 
vermogen laat zien hoe een organisatie in haar 
DNA anders is dan de concurrentie. In het geval 
van Netflix, een Amerikaans bedrijf dat DVD’s 

verhuurt, draait alles om de relatie tussen de gigantische collectie films en de speci-
fieke voorkeuren van klanten. Het verzenden en retourneren van de DVD’s gaat via de 
post, klanten mogen films zo lang houden als ze willen (er zijn geen boetes) en als ze 
een film retourneren ontvangen ze vanzelf de volgende. Dit businessmodel is onder-
scheidend en maakt dankzij analytics optimaal gebruik van het unieke inzicht dat Netflix 
heeft in filmgebruik. Alle operationele processen ondersteunen het onderscheidend 
vermogen om de juiste film bij de juiste klant op het goede moment te krijgen. Bedrijven 
als Netflix besteden nauwkeurig aandacht aan het definiëren en meten van hun proces-
sen, zodat ze gedetailleerd kunnen sturen om nog beter te presteren op hun onder-
scheidende kwaliteit. 

Analytics maakt het verschil
Waarom is de tijd nu rijp voor analytics en is het volgens het boek een kandidaat voor 
succes? Een belangrijke reden is dat de drijfveer tot ontwikkeling in het verleden meer 
een technologische focus had dan dat het een directe bedrijfsverbetering ten doel had. 
Daarnaast was de scope veelal beperkt tot een enkel terrein of een specifiek optimali-
satieprobleem. De software was nog lang niet zo geavanceerd als tegenwoordig en het 
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kenmerk voor succesvolle implementatie is het feit dat de zakelijke toepassing van 
analyses en statistiek tot nu toe altijd het terrein was van specialisten en het business 
unit niveau vaak niet ontsteeg. Juist hierin verschilt analytics volgens het boek van zijn 
voorgangers. Het topmanagement zal het initiatief moeten nemen om het concept  
boven het business unit niveau uit te tillen. In het boek staan vele voorbeelden van 
CEO’s, zoals die van Capital One Health Care of van SaraLee Bakery Group, die heel  
duidelijk uitdragen dat de organisatie het unieke onderscheidend vermogen moet  
uitbuiten met behulp van analytics.  

Vier karakteristieke kenmerken
De meest succesvolle analytical competitors hebben vier kenmerken met elkaar 
gemeen. De auteurs zien deze kenmerken als de vier pijlers waar het analytische 
platform op steunt. Niet alle vier zijn strikt noodzakelijk, maar wanneer één van de 
vier zou ontbreken, kost het de andere meer moeite dit te compenseren. 

1.  Business analytics ondersteunt het onderscheidend vermogen. 
Wanneer business analytics een concurrentiestrategie ondersteunt, moet uiter-
aard helder zijn om welk belangrijk en onderscheidend vermogen het gaat. Het 
is namelijk deze distinctive capability die het bedrijf op een unieke manier posi-
tioneert. Analytics wordt ingezet om die unieke positie te verstevigen en verder 
uit te bouwen.

2.  De benadering van en het management omtrent business analytics  
is bedrijfsbreed. 
Informatie en analyses moeten door de gehele organisatie heen beschikbaar 
zijn. Zonder gedegen datamanagement, waarbij de hele organisatie opereert 
vanuit één versie van de feiten, lukt dit niet. Veel organisaties kennen geen 
bedrijfsbrede benadering.

3.  topmanagement is overtuigd van de noodzaak van business analytics. 
Alleen als de directie een passie heeft voor analytics en beslissingen neemt op 
basis van feiten heeft business analytics een kans van slagen. Management 
dat data-allergisch is beslissingen neemt op basis van onderbuikgevoelens, zal 
hun evolutie naar een analytical competitor in de weg staan.

4.  grootschalige ambitie. 
Het besluit om een analytische concurrent te worden, moet volledig zijn, gedra-
gen worden door vertrouwen en overtuiging binnen de gehele organisatie en 
strategische invloed hebben. Er moet een stevige ambitie aan ten grondslag 
liggen. Er moet radicaal worden gebroken met het puur sturen op onderbuikge-
voel. Incrementeel en tactisch gebruik van analytics zal marginale resultaten 
laten zien.
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Analytical competitor
Nieuwe bedrijven als Amazon.com en Netflix wisten in korte tijd een leidende positie 
te verwerven. Zij omarmen analytics en hebben een topman die het concept op alle 
manieren ondersteunt en uitdraagt. Maar er zijn ook genoeg voorbeelden van bedrijven 
met een lange historie die de focus van hun strategie verschuiven en voor de uitvoering 
hiervan op analytics leunen. De implementatie van analytics gaat dan meestal gepaard 
met een grote ambitie die het bedrijf heeft. De strategische verschuiving, ondersteund 
door analytics, moet grote verbeteringen in marktaandeel of winstgevendheid realiseren. 
In ‘Competing on Analytics’ wordt voorzichtig geschat dat slechts 5 tot 10 procent van 
de bedrijven zich momenteel een echte analytical competitor mag noemen.

Vruchten plukken
Wat duidelijk naar voren komt is dat je als organisatie wel je infrastructuur op orde moet 
hebben voordat je überhaupt kan beginnen aan het succesvol inzetten van analytics. 
Het boek stelt dat je op zijn minst enige data van een acceptabele kwaliteit moet heb-
ben, maar de meest aansprekende voorbeelden maken duidelijk dat je pas echt de 
vruchten plukt wanneer je de zaken goed op orde hebt.  
Dit illustreert een succesvolle bank die al in de jaren zeventig besloot om gegevens 
over klanten bedrijfsbreed vast te leggen en de data in een centrale database op te 
slaan. De hele bank werkt met een eenduidig klantenbestand, de kwaliteit van data is 
hoog wat de waarde van analytics vergroot. In veel organisaties ontbreekt het hier nog 
aan. Op bedrijfsniveau zijn veelal weinig tot geen afspraken gemaakt om te komen tot 
een omgeving waarbinnen analytics goed kan opbloeien. Het slechten van interne bar-
rières om dit voor elkaar te krijgen is geen sinecure, maar een essentiële voorwaarde 
voor succes. 

Verborgen parels
Er is dus nogal wat inspanning nodig om een analytical competitor te worden, ook de 
vele randvoorwaarden aan data en infrastructuur staan een snelle adoptie in de weg. 
De beschreven voorbeelden bieden voldoende aanleiding om jezelf af te vragen welke 
verborgen parels er schuil gaan in de data van de eigen organisatie. De vele voorbeel-
den in het boek inspireren om op een hele nieuwe manier naar de mogelijkheden van 
data te kijken. Tegelijkertijd is het een wake-up call om na te denken over hoe centraal 
(klant-)data binnen de eigen organisatie wordt beheerd en in hoeverre deze toegankelijk 
is voor het hele bedrijf. Veel bedrijven komen ongetwijfeld tot de conclusie dat hun data 
goud waard is, maar dat er nog heel wat poetswerk nodig is om de datacollectie te laten 
glimmen. ●

Het boek ‘Competing on Analytics, The New Science of Winning’ van Thomas H. Davenport 

en Jeanne G. Harris is verschenen bij Harvard Business Press.
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Strategische sturing bij Medisch Centrum Rijnmond-Zuid

De genezing van 
een ziekenhuis
De laatste jaren is er veel te doen over de betaalbaarheid van de zorg 
in Nederland. In de sector zelf vindt een ware concentratieslag plaats. 
Ook de Nederlandse ziekenhuizen ontkomen niet aan de marktwerking. 
Naast personele en organisatorische fusieperikelen worden ziekenhuizen 
geconfronteerd met lage marges enerzijds en anderzijds de noodzaak te 
investeren in de toekomst. Dat is niet eenvoudig als we bedenken dat de 
resultaten de komende jaren waarschijnlijk nog verder onder druk komen 
te staan. Het Rotterdamse fusieziekenhuis Medisch Centrum Rijnmond-
Zuid (MCRZ) kent het klappen van de zweep. Ooit stond het aan de rand van 
de afgrond, maar het lijkt inmiddels herboren. Frank Arnoldy, sinds 2005 
Directeur Beheer van het MCRZ: “Je vraagt je af hoe het zover heeft kunnen 
komen dat we bijna failliet waren.”

 

Het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid is een topklinisch ziekenhuis aan de zuidoever 
van de Maas in Rotterdam. Arnoldy is hier verantwoordelijk voor alle bedrijfson-

dersteunende processen. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werkte hij zes 
jaar in verschillende functies op het gebied van management en personeelsbeleid. 
Aansluitend specialiseerde hij zich ruim vijftien jaar als consultant en manager in 
verandermanagement voor diverse instellingen in binnen- en buitenland. Het is dan 
ook niet verbazingwekkend dat hij samen met de andere directieleden sinds zijn 
aantreden bij MCRZ flink de bezem door de organisatie heeft gehaald en tegelijkertijd 
een sterk accent op een cultuuromslag heeft gelegd. “De periode na de fusie tussen 
het Claraziekenhuis en Zuiderziekenhuis”, vertelt Arnoldy, “mondde in vijf jaar tijd uit 
in een bestuurlijke en financiële crisis. Het idee van die fusie was om samen groter te 
worden, zodat er financieel meer mogelijk zou zijn. 

Naast het aanbieden van goede zorg aan patiënten moet je ervoor zorgen dat artsen en 
verpleegkundigen het naar hun zin hebben en voor je willen blijven werken. Al snel bleek 
dat die fusie geen gelukkige mix was. In plaats van kwaliteitsverbetering ontstond er 
minder oog voor de klant en raakten we marktaandeel kwijt. Intern ontstonden er de ge-
bruikelijke conflicten, zeg maar de typische fusieperikelen. Achteraf bekeken is dat een 
noodzakelijke fase geweest in het genezingsproces van dit ziekenhuis. Het eerste wat 
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we deden in mei 2005, was de kast opentrekken om te zien hoe we ervoor stonden. 
Laat ik het zo zeggen: de kar stond stevig vast in de modder. Er heerste een slechte 
sfeer, en ook financieel stond het MCRZ aan de rand van de afgrond. Maar je weet wat 
ze zeggen: daar zijn de bloemen het prachtigst!”

Wet van de kansrijke achterstand
Geconfronteerd met ‘een kar die stevig in de modder stond’ rook de directie kansen om 
de organisatie steen voor steen opnieuw op te bouwen. “In feite was de hele situatie, 
vanuit mijn perspectief, juist een blessing in disguise, want er lagen kansen om het be-
ter te doen dan voorheen. Een van onze voornaamste prioriteiten was het openhouden 
van het ziekenhuis. We stonden dan weliswaar op het punt van omvallen, hoewel dat in 
deze sector in Nederland eigenlijk nooit gebeurt. Wanneer je door een bedrijfsmatige 
bril naar de markt keek, dan zag je overcapaciteit. Eén ziekenhuis minder in de regio 
was op zich geen probleem geweest. Het was erg lastig dat we aanvankelijk niet over 
de juiste informatie konden beschikken om dit bedrijf richting de toekomst te runnen. 
Pas nadat we er zeker van waren dat de cijfers die we hadden wel juist waren, konden 
we een plan maken. Om te overleven bleek het noodzakelijk om flink te saneren. Dat 

Frank Arnoldy
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“Liever een kansrijke achterstand dan de 
remmende voorsprong”
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resulteerde in het afvloeien van circa tweehonderd mensen en een gelijktijdige bezuini-
ging op de totale inkoop van 7,5 procent. Dat die sanering slaagde komt voornamelijk 
door het doorzettingsvermogen van de directie. Van de bonden kregen we helaas weinig 
steun om de continuïteit van werkgelegenheid voor bijna 3000 mensen veilig te stellen. 
We waren niet bezig met een zoveelste snoeiactie, maar het ging om het overleven van 
de hele organisatie. Die hele operatie was in feite makkelijk vanuit onze positie, omdat 
er daarvoor eenvoudigweg niet op kosten werd gestuurd. Dat is het voordeel van de 
kansrijke achterstand ten opzichte van de remmende voorsprong!”

Heldere managementinformatie
Eind 2005 had het MCRZ het lek gevonden. Dat kostte veel energie, maar ‘het bootje 
dreef weer’, zoals Arnoldy het formuleert. Hij kon zelfs een klein plusje schrijven. “Nu 
was de vraag natuurlijk welke kant we het bootje op gingen sturen. We hadden geen hel-
dere informatie over onze positie. Daardoor werd er voornamelijk gestuurd op begroting, 
dus budget minus uitgaven. Bovendien veranderde de wereld om ons heen razendsnel 
door onder meer de invoering van het DBC (diagnosebehandelingcombinatie) en het 
B-segment.” Ziekenhuizen mogen zelf de prijzen van DBC’s in dit segment vaststellen 
en hierover onderhandelen met de zorgaanbieder. Dit betreft de relatief eenvoudige 
en goed te plannen ingrepen. “Wij hebben toen ons bedrijf laten doorlichten door een 
externe consultant met een focus op cost to serve en marktaandeel. Eerst op MCRZ-
niveau en daarna op vakgroepniveau. Waar we ook mee te maken hadden en hebben is 
dat marktgegevens in de gezondheidszorg niet real-time beschikbaar zijn. Dat we bijna 
failliet waren kwam vanwege de beperkte stuurmogelijkheden, waardoor wij marktaan-
deel verloren, maar wel structureel te hoge uitgaven hadden. In die tijd voerde het mi-
nisterie nog een ‘boter bij de vis’-beleid. Wie meer productie draait, ontvangt meer geld. 
Juist toen verloren wij marktaandeel.”

Twee scenario’s
Naast dit gebrek aan transparante managementinformatie, was de noodzaak hoog om 
binnen het MCRZ een cultuuromslag door te voeren. “Het managementteam heeft daar-
toe twee scenario’s opgesteld”, licht Arnoldy toe. “Eén: we gaan door op de oude voet 
en worden dan vanzelf een heel klein ziekenhuis. Of twee: het roer gaat om en we willen 
qua cost to serve behoren bij de top 10 grote klinische ziekenhuizen van het land; in 
dit scenario kun je groeien, investeren in mensen en technologie en leuke dingen doen. 
Deze scenario’s hebben we in 2006 voorgelegd aan alle medewerkers, aan de hand van 
stellingen en in een soort Lagerhuisformat. Iedereen bepaalde zijn eigen positie aan 
de hand van de gesprekken. Wie voor was ging rechts zitten en wie tegen was links. Na 
afloop van die exercitie bleek dat praktisch iedereen wilde groeien. Vervolgens hebben 
we aan de mensen gevraagd wat zij konden doen vanuit hun discipline, afdeling, maat-
schap of vakgroep om de doelstellingen te behalen. De grote winst was dat de ogen 
van de medewerkers weer glommen en dat mensen bereid waren met elkaar de schou-
ders eronder te zetten. Want je kunt als kapitein nog zoveel willen, maar als de mensen 
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die het moeten doen geen zin hebben om de handen uit de mouwen te steken, komt je 
scheepje niet erg ver.”

Kapitaliseren van data
De twee speerpunten van het MCRZ waren cost to serve en marktaandeel en zijn dat 
nog steeds. “Daarvoor”, weet Arnoldy, “heb je gewoon up to date cijfers nodig. Dat niet 
op kosten werd gestuurd bleek wel toen we begrepen dat wij het duurste ziekenhuis van 
Nederland waren, op de academische ziekenhuizen na dan. Onze kosten waren histo-
risch hoog, terwijl marktwerking en vrije prijsvorming in onze sector al enige tijd hun 
opgang maakten. Daarbij was ons marktaandeel nog eens teruggelopen van 23 naar 
21 procent. Nu hebben we de ambitie om te groeien naar 25 procent marktaandeel en 
willen we in 2010 behoren tot de beste tien vergelijkbare ziekenhuizen van het land. 
Daarbij focussen we op vier zaken, waarbinnen cost to serve de kern vormt. Om dit te 
bereiken moet je alles in één keer goed doen (no waste), waarvoor kwaliteit en veilig-
heid absolute vereisten zijn. Wanneer je alles in één keer goed doet, minimaliseer je 
de cost to serve en stijgen de kwaliteit en veiligheid. Je moet absoluut vermijden dat je 
achteraf door onzorgvuldigheid in het proces bakken met geld moet besteden aan het 
repareren van fouten. Een beter overzicht voorkomt dergelijke fouten. Dat is de reden 
dat we in het volledig digitaliseren van de voorkant 14 miljoen hebben geïnvesteerd, 
wat nogal fors is in onze branche. Door het ziekenhuis zo papierloos mogelijk te maken, 
streven we naar een naadloze ondersteuning van bedrijfsprocessen.”

“We sturen ook op marktaandeel. We willen groeien. Dit lukt alleen met superieure 
klanttevredenheid en een loyale klantenbasis. Mensen komen dan terug als dit nodig 
is en verwijzen vrienden en familie. Wat de achterkant betreft, zoals de terugkoppeling 
naar de huisartsen, willen we dat deze binnen 24 uur na het bezoek of de behandeling 
van patiënten inhoudelijk betekenisvol worden geïnformeerd. Ook het interne order-
management, van bloed- en labonderzoek, scans, tot en met foto’s, wordt helemaal ge-
digitaliseerd. We zitten in een ontwikkeling van budgetgestuurd de patiënt helpen naar 
businessgestuurd je organisatie runnen. Daarom pakken we tegenwoordig alle projecten 
als businesscase aan. We hebben een nieuw datawarehouse en een modern BI-tool 
ingevoerd. Stap één is de invoering van een scorecard. De volgende fase is het verder 
ontwikkelen van business intelligence. Daar zit voor de toekomst nog enorme winst. We 
weten namelijk via ons ziekenhuisinformatiesysteem al heel veel van de patiënt. Wan-
neer die data wordt gecombineerd met marktgegevens en managementinformatie, dan 

“Als je die goudmijn aan 
gegevens kunt kapitaliseren, 

realiseren we 
concurrentievoordeel”
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kun je echt strategisch gaan sturen. Wat werkt wel of nu juist niet? Waar zitten winst, 
groei en kansen? Hoe verbeter je de dienstverlening en hoe verhoog je het medisch 
resultaat? Wat zijn de risicofactoren, waar zitten je winners en bleeders? Welke diensten 
kunnen we aanbieden op en rond de behandelplek? Als je daar slim mee om kan gaan, 
als je die goudmijn aan gegevens kunt kapitaliseren, realiseren we concurrentievoor-
deel. Zover zijn we nog niet en dus is er nog een enorm verbetervermogen. Daar heb je 
hem weer: de kansrijke achterstand! Ik verheug me nu al op de toekomst.” ●
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Over SAS
Dagelijks nemen CEO’s, CFO’s, directeuren en managers beslissingen die 
de richting van een organisatie op korte of langere termijn blijvend zullen 
beïnvloeden. SAS levert oplossingen om daadwerkelijk inzicht voor deze 
bedrijfskritische beslissingen te verkrijgen uit informatiesystemen en 
diverse bronnen waar moderne organisaties mee werken. SAS brengt de 
beslisser van beslissingen nemen op buikgevoel naar beslissen op basis van 
feiten. Van gegevens naar informatie naar inzicht. Snel, compleet en met 
een hoge en snelle ROI.

SAS, opgericht in 1976, is wereldwijd de grootste, niet-beursgenoteerde software-
leverancier en marktleider in strategische en tactische beslissingsondersteunende  
software: Business Intelligence. De onderneming groeit continu en is vanaf de oprich-
ting winstgevend. Wereldwijd gebruiken meer dan 44.000 bedrijven, overheidsorgani-
saties en universiteiten de oplossingen van SAS. 96 van de top 100 bedrijven uit de 
FORTUNE Global 500 lijst zijn al klant van SAS.

Jaarlijks investeert SAS 21% van de omzet in Research & Development; meer dan het 
dubbele dan hetgeen veel concurrenten investeren. Daardoor is SAS al ruim een kwart 
eeuw een vernieuwende voorloper op het gebied van Business Intelligence.

Wereldwijd werken ruim 10.000 medewerkers bij SAS, van wie 3.400 in Europa. SAS 
is sinds 1986 actief in Nederland. Het Nederlandse kantoor is gevestigd in Huizen op 
landgoed ‘Oud-Bussem’, waar ruim 120 medewerkers werken. SAS staat bekend als 
een van de beste werkgevers en scoort daarom ook al sinds haar oprichting jaarlijks 
zeer hoog in de verschillende ‘Best Company to work for’ ranglijsten.


