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“Er bestaat geen one-size-fits-all oplossing. 
Een goede afweging, passend bij de 

organisatie, is essentieel.”

INHOUD
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Vaak krijg ik van organisaties de vraag: waar 
kunnen wij onze BI afdeling het beste positio-
neren binnen de organisatie? Onder ICT, onder 
Finance of onder het Bedrijfsbureau? Even vaak 
luidt mijn antwoord op deze vraag: ‘het hangt 
ervan af’. Het lijkt alsof ik me er met dit ant-
woord gemakkelijk van afmaak, maar hier zit wel 
degelijk een idee achter. Meerdere ideeën zelfs. 
Geen enkele organisatie is namelijk gelijk. Elke 
organisatie heeft andere behoeften, een ande-
re cultuur, andere datavolwassenheid en ande-
re inrichtingsprincipes. Een juiste positionering 
van de BI afdeling binnen jouw organisatie is 
essentieel om zo veel mogelijk waarde uit de 
afdeling te halen. In dit artikel geef ik richting 
bij het maken van een keuze. 

Waar hebben we het 
eigenlijk over?

Een BI afdeling vind je in vele vormen en mat-
en. Sommige bedrijven hebben een afdel-
ing van 1 of 2 personen. Dit team bestaat uit 
data analisten die, vaak met behulp van een 
front-end georiënteerde tool zoals Power 
BI,  Tableau of TimeExtender, een eenvoudige 
rapportageketen onderhouden. Andere organi-
saties hebben juist een state-of-the-art BI team. 
Bestaande uit data engineers, datawarehouse 
ontwikkelaars, reporting specialisten, business- 
en informatie analisten en een product owner. 

Je kunt je voorstellen dat deze twee uitersten 
niet over 1 kam geschoren kunnen worden. Als 
je kijkt naar de kleine BI afdeling met 1 of 2 data 
analisten dan is het verstandig om deze mensen 
in het hart van de organisatie te positioneren, 
dichtbij de ‘grootverbruikers’ van data. Dat kan 
de afdeling Business control, Finance of Risk 
management zijn. In sommige organisaties zijn 
deze afdelingen samengevoegd onder één af-
deling: Bedrijfsbureau of Bedrijfsvoering. Als we 
het hebben over een grote BI afdeling, met vele 
rollen en competenties, is het lastiger. Op dit 
type afdeling zal ik mij in de rest van het artikel 
focussen. De rol van ICT binnen de organisatie 
kan in dat geval een grote rol spelen bij de po-
sitionering van de BI afdeling. Hoe dat zit leg ik 
uit in de volgende paragraaf. 
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Hoe je het ook wend of keert, BI kan niet 
zonder ICT. Andersom is wel goed mogeli-
jk. Dat is misschien wel de verklaring voor de 
haat-liefde verhouding die bestaat tussen sys-
teembeheerders en BI ontwikkelaars. Waar BI 
ontwikkelaars een zo goed mogelijk ‘wagen-
park’ verwachten van de systeembeheerders, 
worstelen systeembeheerders vaak met de af-
wijkende eisen van de BI ontwikkelaars. Veel 
systeembeheerders zien BI ontwikkelaars dan 
ook vaak liever gaan dan komen. Ondanks dat 
beiden technisch goed onderlegd zijn, spreken 
ze toch een andere taal. 

ls onderdeel van de ICT 

afdeling zou willen positioneren. 

Dat heeft alles te maken met de 

stakeholders. 

De rol van ICT

Er is nog een reden waarom je de BI afdeling 
als onderdeel van de ICT afdeling zou willen 
positioneren. Dat heeft alles te maken met de 
stakeholders.

Wanneer kan het dan toch verstandig zijn om 
de BI afdeling als onderdeel van ICT te positio-
neren?

Juist als je de samenwerking wilt verbeteren. 
Als het succes van de BI afdeling in sterke mate 
bepaald wordt door middelen die de ICT af-
deling te beschikking stelt, is het verstandig 
om de BI afdeling en de ICT afdeling te inte-
greren. ‘Dure’ BI ontwikkelaars kunnen nameli-
jk niet vooruit als ze vanuit ICT niet de juiste 
middelen worden geboden. Het onderbrengen 
op één afdeling zorgt ervoor dat muurtjes om-
ver worden geworpen en samenwerking zal 
worden gezocht om de afdeling succesvol te 
laten zijn. Bijkomend voordeel is dat een goede 
samenwerking tussen BI en de ICT servicedesk 
ervoor zorgt dat de ‘dure’ BI ontwikkelaar zijn 
tijd niet hoeft te verdoen aan simpele support 
taken. Deze kan hij immers gemakkelijk beleg-
gen bij zijn collega van de ICT.
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De BI afdeling is een echte ‘enabling’ afdeling 
en heeft stakeholders door de hele organisatie. 
Denk aan het MT of de Raad van Bestuur, maar 
ook Marketing, Communicatie, Finance, Oper-
ations of andere afdelingen kunnen frequent 
afnemer zijn van ‘BI producten’.  De overeen-
komst met ICT is dan ook evident: ook ICT be-
dient met haar diensten en producten de ge-
hele organisatie. 

De stakeholders: wie zijn dat 
eigenlijk?

Als separate afdeling ben je onafhankelijk waar-
door alle andere afdelingen het gevoel hebben 
dat er naar hen geluisterd wordt (mits dit goed 
georganiseerd is natuurlijk). De BI analist kan 
hierbij een extra ‘voelspriet’ zijn namens ICT 
richting de business.

Door je als BI afdeling, samen met ICT, als een 
servicegericht ‘competence centre’ binnen de 
organisatie te positioneren zullen stakeholders 
vanzelf naar je toekomen. Niet alleen wanneer 
er problemen zijn, maar ook als er advies inge-
wonnen moet worden. 

Deze toegankelijkheid voor stakeholders uit 
de gehele organisatie is vaak niet het geval als 
je de BI afdeling positioneert onder het Bed-
rijfsbureau, of bij de afdeling Finance. Ande-
re afdelingen zoals Marketing of Operations 
zullen altijd het idee hebben dat zij achterin 
de rij staan met betrekking tot informatiever-
zoeken. Ze zullen jouw BI afdeling ‘vergeten’ 
te betrekken bij een nieuw project omdat er 
al andere collega’s vanuit Finance zijn aange-
haakt. Terwijl deze collega’s natuurlijk een ge-
heel andere aandachtsgebied hebben. Brengt 
mij meteen bij een volgend belangrijk punt: 
de rol van de projectorganisatie.



6

Als je het hebt over standaard rapportages of 
eenvoudige informatieverzoeken is de project-
organisatie niet zo belangrijk voor de BI afdel-
ing. Dit verandert echter snel als er binnen de 
organisatie grotere projecten draaien. 

De projectorganisatie betrekken

Het vroegtijdig aanhaken van een BI anal-
ist bij een project kan aanzienlijk bijdragen 
aan het projectsucces. De BI analist zorgt 
ervoor dat oplevering van de informatiebe-
hoefte opgenomen wordt in de projectdoel-
stellingen, en helpt bij het maken van de juiste 
ontwerpkeuzes om in de informatiebehoefte 
te kunnen voorzien. En vaak zijn deze cijfers 
essentieel om de effecten  van het project te 
kunnen meten.

In vrijwel alle projecten is tegenwoordig een 
IT-component aanwezig, en daarmee vaak in 
één adem ook een databehoefte. Indien de BI 
afdeling niet vroegtijdig bij projecten wordt 
aangehaakt, is de kans groot dat zij later met 
de spreekwoordelijke gebakken peren zitten. 
Ontwerpkeuzes zorgen ervoor dat data niet 
eenvoudig uit het systeem gehaald kan worden 
en ingewikkelde (lees: dure) workarounds nodig 
zijn om toch de gewenste cijfers te
kunnen presenteren. 
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Veelal zijn rapportagevraagstukken, projecten an 
sich. In dat geval is het belangrijk dat er naast BI 
ontwikkelaars ook mensen met projectmanage-
ment vaardigheden betrokken zijn. Deze mensen 
kunnen onderdeel zijn van de BI afdeling zelf, maar 
ook ‘ingehuurd’ worden vanuit een projectbureau. 
In beide gevallen is het belangrijk dat de BI afdel-
ing op de kaart staat van de projectorganisatie, en 
onderdeel uitmaakt van de projectportfolio. 

Andersom is ook het geval: veel rapportagevraag-
stukken zijn niet op te lossen door een eenvoudige 
query of een standaard rapport. In veel gevallen 
ligt er een systeem- of proceswijziging aan vooraf. 
Vervolgens volgt het ontsluiten van nieuwe data in 
het datawarehouse, het maken van een rapport en 
het implementeren in de organisatie. Waarbij ook 
nog een stuk verandermanagement komt kijken: 
van buikgevoel naar data gedreven werken. 

“Het vroegtijdig aanhaken van 
een BI analist bij een project kan 

aanzienlijk bijdragen aan het 
projectsucces.” 
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Wat natuurlijk ook nog kan…

Een BI competence centre is meestal nog een 
vreemde eend in de bijt binnen een organisatie 
in de zin dat medewerkersvaak niet goed weten 
met welke vragen ze aan kunnen kloppen én 
dit dus daarom maar niet doen. Je moet als BI 
competence centre hard werken om te voor-
komen dat je een geïsoleerde afdeling wordt 
met bijbehorende tunnelvisie. En daarmee het 
gevoel voor ‘business value’ verliest. Om dit te 
kunnen verwezenlijken zal je de juiste personen, 
met een open blik naar buiten, aan je je afdeling 
moeten weten te verbinden. 

Wat natuurlijk ook nog kan is het positioneren 
van de BI afdeling als los ‘competence centre’, 
rechtstreeks onder 1 van de leden van het MT. 
Vaak de CIO of COO. Het voordeel is dat je, net 
als bij het positioneren als onderdeel van ICT, 
als onafhankelijke afdeling alle stakeholders kan 
bedienen. 

Nadeel van deze aanpak is echter dat de afdel-
ing een losstaande afdeling wordt en hierdoor 
feeling kan verliezen met de zaken die spelen 
in de organisatie. Als je onder ICT valt, wordt je 
namelijk automatisch betrokken bij de projecten 
waar ook ICT bij betrokken is. Ben je onderdeel 
van de een business afdeling, dan geldt hetzelf-
de. Je bent dichtbij, zichtbaar en benaderbaar. 

Als je de BI afdeling als apart ‘competence cen-
tre’ positioneert is het van groot belang om te 
zorgen dat je het contact met alle stakeholders 
warm houdt, dat je regelmatig je oor te luister 
legt binnen de organisatie en dat je proactief 
acteert. Dit geldt zowel voor het aanhaken bij 
projecten, als ook voor het promoten van de 
diensten/ondersteuning die je als BI compe-
tence centre kunt bieden binnen de bredere or-
ganisatie.
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Om alles in kaart te brengen

Het voordeel van positionering onder ICT is de 
betere samenwerking met ICT, een onmisbare 
samenwerkingspartner voor een succesvolle 
BI afdeling. Ook het eenvoudiger betrokken 
worden bij belangrijke digitaliseringsproject-
en is een voordeel. Nadeel van positionering 
onder IT is dat je als BI afdeling meer op af-
stand van de business staat. Je bent niet ‘een 
van hen’ maar ‘die andere partij aan het einde 
van de gang’. Je hoort waarschijnlijk minder 
van wat er speelt binnen de business.

Allereerst de vraag: welke opties zijn er?  

1.   Positionering onder de ICT afdeling
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Het derde en laatste alternatief is het inrichten 
van de BI afdeling als zelfstandig ‘competence 
centre’. Het voordeel hiervan is dat je als BI af-
deling onafhankelijk bent, dus geen streepje 
voor hebt bij één van de business afdelingen. 
Tevens is de kans groter dat je niet wordt gezien 
als ICT afdeling, maar als echte business part-
ner. Het nadeel van deze oplossing is echter dat 
je minder snel betrokken wordt bij ontwikkelin-
gen in de organisatie. Je zal een zeer actieve rol 
moeten spelen om voldoende impact te kunnen 
maken als BI afdeling. Ook het nadeel van de 
gecreëerde afstand tot de ICT afdeling speelt bij 
deze optie.

Het alternatief is positionering als onderdeel 
van een business afdeling zoals Bedrijfsvoer-
ing of Finance. Het voordeel is uiteraard dat 
je er bij hoort en goed op de hoogte bent van 
wat er speelt bij je belangrijkste stakeholders. 
Nadeel is echter de grotere afstand tot je es-
sentiële partner ICT, en mogelijk ook tot ande-
re afdelingen. Stakeholders uit andere afdelin-
gen zullen minder snel naar je toekomen. De 
kans bestaat dat zij eigen ‘data eilandjes’ op-
richten omdat ze het gevoel hebben achterin 
de rij te staan.

2.

3.

Positionering onder een andere business afdeling 

 Positionering als zelfstandige afdeling
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Tot slot

Alles evaluerend wordt duidelijk dat er geen 
one-size-fits-all antwoord is op de vraag waar 
binnen de organisatie de BI afdeling het beste 
te positioneren. Het hangt af van hoe jouw or-
ganisatie gewend is om zich te organiseren, 
welke bestaande verhoudingen er zijn en waar 
de uitdagingen voor de afdeling liggen. Nu en 
in de toekomst.

Ik ben dan ook van mening dat het niet veel uit-
maakt wáár binnen de organisatie de afdeling 
wordt gepositioneerd, het gaat er veel meer om 
hóe de afdeling wordt georganiseerd. Het is es-
sentieel dat er een goede sponsor is vanuit het 
MT en dat het team zichzelf goed op de kaart 
weet te zetten. Dit doe je door goede mensen 
aan het team te verbinden die de juiste connec-
ties weten te leggen tussen de BI afdeling en de 
stakeholders. Door alle lagen én alle afdelingen 
van de organisatie.  Door open en veel te com-
municeren. Door veel waarde te hechten aan 
business value, maar ook aan technisch juiste 
oplossingen. Kortom: een heldere en duidelijk 
visie op de gekozen positionering en een pas-
sende implementatie.
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Zit je na het lezen van dit artikel nog met vra-
gen over welke positionering bij jouw organisa-
tie past? Heel begrijpelijk. Om tot een keuze te 
komen is een analyse van de organisatie onmis-
baar. Kan je daar hulp bij gebruiken? Of wil je 
eerst eens met een kop koffie vrijblijvend spar-
ren, neem dan contact op met Tessa de Vor.

Je kunt Tessa de Vor bereiken via e-mail of tele-
foon. Of bezoek onze website voor meer in-
formatie omtrent business intelligence en data 
science. 

tessa@adapt.nl

06-21 22 74 52
www.analytics.adapt.nl 


