
Ons commerciële team brengt je graag in contact met onze datastrategen.  

Bel naar  of mail naar .020 308 43 90 info@digital-power.com

Sparren over de mogelijkheden?

Herken je deze 
scenario’s?

 Je verzamelt veel data en 

investeert flink in datakwaliteit. 

Maar hoe gaat al die data 

bijdragen aan het bereiken van je 

ambities?

 Elke afdeling bepaalt zijn eigen 

doelen, KPI’s en definities. De 

interne krachten kunnen beter 

gebundeld worden (of er is zelfs 

interne concurrentie).

 Je optimaliseert je producten, 

services en klantreizen continu, 

maar inzichten uit data worden 

hierbij niet optimaal benut.

 Je gebruikt data vooral om terug 

te kijken, niet om te sturen op het 

bereiken van doelen.

 Je overweegt te investeren in ee

En is dit waar je 
naartoe wilt?

 Je data helpt je waarde toe te 

voegen bij het bereiken van je 

strategische doelen.

 Er is een duidelijke visie op data 

en de verantwoordelijkheden zijn 

duidelijk belegd. 

 Je hebt inzicht in de belangrijke 

componenten binnen je 

organisatie die impact hebben op 

je doelstellingen.

 De verschillende afdelingen 

binnen je organisatie gebruiken 

data effectief om samen te 

werken op basis van dezelfde 

inzichten.

Wij helpen je als jouw 
strategische datapartner

 Van data naar doen. We zijn je 

strategische sparringpartner én 

kunnen je helpen bij de 

implementatie.

 Verandermanagement aanpak. 

Datagedreven werken is een grote 

verandering. Intern draagvlak is 

essentieel. 

 Multidisciplinaire teams bestaande 

uit verschillende experts met elk 

hun eigen expertise.

 Maatwerkoplossingen. We werken 

veel samen met jou als klant, met 

ons datastrategiemodel als 

houvast.

“Ik heb het gevoel dat we meer impact kunnen maken  

als we datagedreven werken meer prioriteit geven  

en de verantwoordelijkheid duidelijk beleggen.“
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