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Data Analytics History



Van data naar info

• Veel data betekent niet direct veel informatie



Van data naar info



Stelling 1

Big Data is altijd ‘BIG’



Stelling 2

Digitalisering kan niet zonder 

intelligente data analyse



Data Analytics Challenges
• Beschikbaarheid data  – ERP/DCS niet opgezet voor analyse/monitoring van data

• Competenties  – blinde vlek, wat kan ik met de data in relatie tot doelen

• Onderbouwing in beslissingen  – ‘op gevoel’ in plaats van fact based “No data no talk”

• Inzicht/kennis  – weinig toolvaardigheid: waardevolle relaties worden niet opgespoord

• Vertaalslag maken  – van statistische analyse naar sturing op kwaliteit, maintenance 

strategie, inspectie strategie

• Structuur in werkuitvoering  – op vaste wijze reageren op data: weten en doen

• Welke herken jij? 



Data Analytics in ons werk

Data Scan – “wat zijn mijn data waard?” en hoe verhouden ze 

zich tot mijn verbeterdoelstellingen?

o.a. Canon, Ahold

Advisering – expert naast de expert in data-gedreven 

verbeterprojecten

o.a. RWS, CROW, Deltares, Boskalis, KWS, Coldenhove Papier

Detachering – tijdelijke invulling van capaciteit, coaching 

eigen medewerkers

o.a. Dunlop, Bijenkorf, Tennet



Data Analytics in ons werk (2)

Dashboards voor operator support – realtime 

terugkoppeling van kwaliteit en efficiency

o.a. Sealed Air, Vlisco, TenCate, Dunlop

Training en workshops – Lean SixSigma, o.a. Green Belt & 

Black Belt; data-analyse; efficiënt experimenteren; werken 

binnen toleranties

o.a. Océ Canon, Boskalis, Fontys Automotive, Gunvor, M&G



De 5V’s van Big Data

• Volume: systemen genereren veel data, van verschillende bronnen 

• Velocity: datalogging met hoge frequentie → RealTime monitoring?

• Variety: verschillende typen data (proces, orderstroom, klachten)

• Veracity: “trustworthiness”; hoe weet ik of ik betrouwbare data heb?

• Value: data bevat waardevolle informatie, niet alleen over je primaire 

meetdoel (kwaliteit) maar ook over afgeleide kenmerken (productie 

snelheid, status machines).



Case 1: Datapatroon zegt “iets” over 
kwaliteit product

• Papierproductie: grote rollen (tamboers) 

worden overgewikkeld naar kleinere rollen voor 

de klant.

• Issues:

• Soms rollen met slappe banen → gevolg: 

papier trekt plooien bij toepassing bij de 

klant → klachten!

• Controle is omslachtig: deel afrollen en weer 

oprollen.

• Steekproefsgewijs levert onvoldoende 

zekerheid op



Alternatieve meting
• “Tapio meting”: meet het verloop van de hardheid van 

de rol over de breedte richting.

• Uitdaging voor Data Analytics:

• Iedere rol heeft een ander patroon.

• Ieder patroon kent (veel) ruis.

• Oplossing:

• Karakteriseer ieder patroon met enkele getallen die 

iets zeggen over de snelheid van verandering in het 

patroon over de rol.

• Koppel “veilige”/“onveilige” waarden van die getallen 

aan goedkeur/afkeur → info voor operator

• Successen:

• Bijna 100% correcte voorspelling goed-/afkeur.

• Meting is objectief en kan snel op elke rol.

• Klantklachten sterk gereduceerd !!

Welke 

V’s?

VALUE

VERACITY

VARIETY



Case 2: Meten voordat je afkeur maakt

Welke 

V’s?VOLUME

VERACITY

VALUE

• Startsituatie: 

• Steekproefsgewijze eindinspectie op 

aanhaalmomenten (3000 bouten)

• In de lijn beperkte controles: alleen registratie 

van gevonden afwijkingen

• Doelstelling: 0 verbindingen met off-spec

aanhaalmomenten

• Eindsituatie:

• Digitale meetsleutels met WIFI

• Tijdige bijsturing met Statistical Process Control

• Alleen op verbindingen met verloop in spreiding 

(capability driven)

• Re-design op verbindingen met veel verschil 

tussen bouten



Case 3: Data laten zien via dashboards

• Kracht = in één oogopslag helder hoe het proces verloopt

• Terugkoppeling is real time 

→ Directe bijsturing mogelijk

• Inzicht leidt vanzelf tot actiebereidheid van operators

• Inrichten van dashboards altijd op behoefte van operators !!

→ Wat heeft de operator nodig om zijn werk goed te 

kunnen doen? 

Welke 

V’s?

VALUE

VELOCITY

VOLUME



Dashboards ‘eng’….?

• Dashboards worden steeds bekender… ook privé, bijv. sport 

apps (fietsen, hardlopen).

Zicht op eigen prestaties Delen met anderen



Tot zover …..
Vragen ?

Actie !!!

• Doe mee … events  

• Brainstorm over de 5 V’s

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.androidplanet.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FUntitled-2.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.androidplanet.nl%2Ftips%2Fgoogle-agenda-spam%2F&docid=CfHAdeAjK38D2M&tbnid=JhYrnorIfeP7oM%3A&vet=10ahUKEwjcrafb75bnAhXSsaQKHZXlA3oQMwhQKAAwAA..i&w=1160&h=750&bih=774&biw=1536&q=agenda&ved=0ahUKEwjcrafb75bnAhXSsaQKHZXlA3oQMwhQKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Doe mee…met QCCP 
events

• Performance management 2030 op de 

werkvloer bij Canon

• Experience day 12 maart - Venlo   

• Green Belt to Black Belt 

• Medio april - Waardenburg

• Workshop Engagemant & Harada

• 4 maart KKZH - Rotterdam  

• Performance behaviour workshop

• Medio april - Tilburg



Afsluitende opdracht

Brainstorm in groepjes 

• Kies samen één onderwerp uit jouw praktijk waarin data een 

belangrijk onderdeel is.

• Schrijf individueel op (afzonderlijke) post-its de uitdagingen op één of 

meer van de 5V’s

• Cluster de post-its naar de V’s

• Bespreek daarna samen hoe je die uitdagingen kunt aanpakken

Terugkoppeling plenair 


