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Dit onderzoek is uitgevoerd door Frank van Mook en John
van Lopik (Vrij! Data & Consultancy), onder aansturing van
Rutger Krans (Rijkswaterstaat) en Edwin van Osch (Heijmans)
en in opdracht van de Stuurgroep Asfalt-Impuls en CROW.
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Aanleiding/Gewenst resultaat
• Landelijk hebben overheden, bedrijfsleven en wetenschap de handen ineengeslagen om voor de asfaltbranche diverse
thema’s gezamenlijk beet te pakken en uit te werken onder de noemer asfaltimpuls.
• Diverse projecten willen gebruik gaan maken van te verzamelen en beschikbare data: voor analyses en om meer inzicht
te krijgen in gedrag van asfaltverhardingen.

• Vanuit deze behoefte heeft de stuurgroep asfalt-impuls opdracht gegeven het oprichten van een landelijk dataplatform
voor de asfaltsector te verkennen.
• De stuurgroep wil een strategische verkenning uitvoeren om nut en noodzaak van het oprichten van een landelijk
dataplatform voor de asfaltsector in kaart te brengen.
• Deze strategische verkenning is input voor en bestuurlijk besluit om dit wel/niet te gaan oprichten.
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Onderzoek
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Interviews
Cluster

Naam

Bedrijf

Affiliatie

Planning

1

Berwich Sluer

Boskalis

AsfI-project functioneel beproeven

afspraak gepland op 22 Nov

1

Edwin van Osch

Heijmans

Heijmans

afspraak gepland op 22 nov

2

Jordan van Scheers

Gemeente Rotterdam

AsfI-project high tech, low cost

afspraak gepland op 21 nov

2

Frank Bijleveld

Ooms

AsfI-project high tech, low cost

afspraak gepland op 21 nov

3

Suzanne de Vos-Effting

RWS

AsfI-project aantoonbaar duurzaam asfalt

afspraak gepland op 23 nov

3

Kommer den Uil

BAM

AsfI-project aantoonbaar duurzaam asfalt

afspraak gepland op 23 nov

4

Andre Houtepen

Gemeente Rotterdam

AsfI-project kwaliteitsborging

afspraak gepland op 3 dec

4

Peter Collard

Qpave

AsfI-project kwaliteitsborging

afspraak gepland op 3 dec

5

Coen van Haasteren

CROW

CROW

afspraak gepland op 18 nov

5

John Pommer

CROW

CROW

afspraak gepland op 18 nov

6

Sandra Erkens

TU Delft

TUD

afspraak gepland op 28 jan

7

Andre Dorée

UT Twente

UT

afspraak gepland op 17 dec

8

Greet Leegwater

TNO

TNO

afspraak geplan op 11 dec

8

inhoudelijke specialist

TNO

TNO

afspraak gepland op 11 dec

9

Rutger Krans

RWS-GPO

RWS-GPO asfalt

afspraak gepland op 16 dec

9

Paul Kuijper

RWS-GPO

RWS-GPO asfalt

afspraak gepland op 16 dec

9

Léon Schouten

RWS-GPO

RWS-GPO asfalt

afspraak gepland op 16 dec

10

Boy Haenen

RWS-CIV

RWS-CIV data

afspraak gepland op 19 dec

10

Victor van der Kloet

RWS-CIV

RWS-CIV data

afspraak gepland op 19 dec

10

Margreet Kamp

RWS-CIV

RWS-CIV data

afspraak gepland op 19 dec

10

Mick Baggen

RWS-GPO

AIR/BIM OTL

sluit aan bij groep 9 op 16 dec

11

Kasper Kisjes

RWS-CIV

RWS-CIV data

afspraak gepland op 12 dec

11

Stijn van Balen

RWS-CIV

RWS-manager datalab

afspraak gepland op 12 dec

12

Remco Hermsen

Provincie Gelderland

IPO

afspraak gepland op 20 dec

13

Wim Rollfs of Roelofs

Gemeente Amsterdam

G4

afspraak gepland op 17 dec

14

Alex van de Wall

KWS

VBW-PCT

afspraak gepland op 28 jan

15

Bert Thewessen/Erwin Zwart

Sweco

NL-ingenieurs

Afspraak gepland op 9 dec

15

Jacob Groenendijk

Kiwa KOAC

NL-ingenieurs

afspraak gepland op 9 dec

16

Roeland Allewijn

RWS

CDO

afspraak gepland op 14 jan

Ecosysteem
Dit initiatief is onderdeel van een
ecosysteem met een groot aantal
bronnen, actoren en initiatieven

Databronnen:

ASPARi
PIM
Nationale Databank Wegverkeersgegevens
NMD
PDOK
Kadaster
Centraal Toegangspunt Data

Actoren:
Overheden
TUD, UT, TNO
Aannemers
Grondstoffenleveranciers
Ingenieursbureaus
CROW

Initiatieven:
Centraal Toegangspunt Data
Gezamenlijke Europese
DataRuimte
Data-Agenda overheid
Asfalt-impuls
AIRBIM
EU-InterReg-NW-BE-GOOD
i-Strategie Rijkswaterstaat
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Databronnen naar procesfase
PCR/LCA

PIM

1

Productie

2

Aanleg

3

Onderhoud

4

Vervanging

NDW
WEGBEHEER &
ASSETMANAGEMENT

ASPARri
OTL
wegdata
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Bevindingen
• Behoefte tot gezamenlijk dataplatform:
•
•

Nagenoeg alle partijen zien de meerwaarde van het delen van data en dus een gezamenlijk dataplatform voor de branche
Maar een deel van de partijen ziet een gezamenlijk platform als waardevol voor zichzelf

• Halen en brengen
•
•
•
•

Bereidheid data te delen is groot
Behoefte wisselt tussen ruwe data, geprepareerde datasets en, in mindere mate, brancherapportages
Het beoogde gebruik blijft veelal abstract
Geambieerde rol sterk afhankelijk van type organisatie

• Risico’s en succesfactoren
•
•
•
•
•

Belangrijkste succesfactor is een eenduidige structuur van datasets (geo/tijd)
Het komen tot uniforme afspraken over normalisatie van data is daarbij cruciaal
Overige belangrijke succesfactoren zijn: onafhankelijke beheerder, wederkerigheid en klein starten
Als belangrijkste risico ziet men mogelijk ‘misbruik’ i.r.t. aansprakelijkheid
Meerdere partijen benoemen RWS als potentiële ‘kartrekker’ om als eerste data te delen
8

Bevindingen per doelgroep

Adviseurs

Opdrachtgever

Opdrachtnemer
•

Bereid data te delen

•

Bereid data te delen

•

Bereid resultaten te delen

•

Wil graag zelf analyseren

•

•

•

Behoefte aan duurzame
productontwikkeling

Behoefte aan data voor
proactief beheer

Data waardevol als input voor
onderzoek

•

Aanlevering van
productiedata als uitdaging

•

Beherende of consulterende rol

•

Samenbrengen van data als
uitgangspunt voor kennisopbouw

•

Behoefte aan meer meetdata voor
betere analyse

•

Level playing field als uitdaging

•

Aansprakelijkheid als uitdaging

•

Aansluiting van beheerdata als
uitdaging (normalisatie)

•

Behoefte aan duurzaamheid
in de keten
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Conclusies uit interviews
Asfalt-impuls: ‘Verdubbeling gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen, halvering spreiding in levensduur, halvering CO2productie, tegen gelijke of lagere kosten.’
• In de keten zijn al veel data beschikbaar in verschillende systemen

• Waarde zit in het combineren van deze data (zowel in omvang als diversiteit van dataset)
• Partijen zien de noodzaak deze data te delen om de doelen van asfalt-impuls te behalen
• Ontwikkeling van een gezamenlijk dataplatform wordt daarbij gezien als logische en noodzakelijke stap
Daarbij worden wel belangrijke uitdagingen gesignaleerd:
• Praktische uitdaging is het koppelen van deze data op gelijk niveau (normalisatie)

• Bedrijfsmatige uitdagingen zijn concurrentie, aansprakelijkheid en wederkerigheid
Inzet van een onafhankelijke dataplatformbeheerder en aansluiting op bestaande initiatieven bepalen mede het succes
10

Oplossingsrichting
Platform, Data, Organisatie
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Platform
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Data-architectuur
Er zijn diverse oplossingen voor het omgaan met data voorhanden.
Iedere oplossing kent zijn eigen voor en nadelen.
Grofweg zijn de volgende architecturen mogelijk:
- Linked data
- DataWarehouse
- DataLake

- DataHub
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LinkedData-model

Federatie
App1
Report1

Gebruiksdoel is bekend en vaak
tijdsafhankelijk

App2

App3

Linked data

Bij een LinkedData-model worden
databronnen real-time geraadpleegd.
Er vindt geen lokale dataopslag plaats.
Queries worden dus direct op de
bronsystemen uitgevoerd.
Met name geschikt voor real-time
ophalen van al geschoonde en
gestandaardiseerde data. Bijvoorbeeld
vlucht- of weerdata.

Dashboard

Databronnen worden direct
geraadpleegd (en moeten dus
beschikbaar zijn)
Focus op
(standaard)rapportage
Lage beheersbaarheid door
afhankelijkheid van verschillende
bronsystemen
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Datawarehouse

Datawarehouse
App1
Report1

App2

App3

ETL

Doel voor het opslaan van data
vooraf bekend

Warehouse

Met een datawarehouse worden
inkomende data vooraf geschoond en
georganiseerd in een eenduidig schema
Analyses worden uitgevoerd op de
gecontroleerde data

DATAWAREHOUSE

Dashboard

Data worden vooraf bewerkt en
zijn klaar voor opvraag
Focus op
(standaard)rapportage
Weinig flexibel

Met name geschikt voor businessrapportages (hoeveel omzet heeft
product x gemaakt).
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Datalake

Datalake
DATALAKE
Doel voor opslaan data niet
altijd vooraf bekend

Met een datalake worden inkomende
data geplaatst in de ruwe vorm
Alleen wat nodig is voor het einddoel
wordt geselecteerd
Analyses worden uitgevoerd op de
ruwe data

Data worden bewaard in ruwe
vorm totdat ze nodig zijn
Focus op onderzoek en
voorspellingsmodellen
(datascience)
Risico op vervuiling (dataswamp)

Met name geschikt voor complexe en
nog onbekende vraagstukken
(Datascience, AI)
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Datahub

Datahub
Silo1

DATAHUB
Silo2

Silo3

ETL

Doel voor opslaan data niet
altijd vooraf bekend

Data Hub

Met een datahub worden inkomende
data geplaatst in de ruwe vorm waarbij
indexering en harmonisatie plaatsvindt.
Analyses worden uitgevoerd op de
ruwe en geharmoniseerde data

Data worden bewaard in ruwe
en in bewerkte vorm
Dashboard

Focus op rapportage en
voorspellingsmodellen
(datascience)
Relatief nieuwe architectuur

Mix tussen datawarehouse en datalake,
voor eenvoudige en voor complexe en
nog onbekende vraagstukken
(datascience, AI)
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Data-architectuur: de juiste keuze
De keuze voor een data-architectuur wordt bepaald door de ‘usecase’:
• Eenvoudige gebruiksdoelen rechtvaardigen vaak een complexe voorbereiding van data (datawarehouse)
• Complexe en onbekende gebruiksdoelen vragen juist om zo eenvoudig mogelijke voorbewerking (datalake)
• Veelvuldig opvragen van data uit meerdere bronnen voor standaardrapportages kan met een LinkedDatamodel
Gezien er bij de asfaltimpuls sprake is van gestructureerde en ongestructureerde data en behoefte aan zowel eenvoudige
als complexe (voorspellings)analyses adviseren wij te kiezen voor een platform dat een datalake-architectuur ondersteunt
Op termijn kan dit uitgebreid worden naar een datahubmodel. Deze architectuur is echter nog relatief nieuw

Een datalake-architectuur past het beste bij de diversiteit in datatypen en analysebehoeften.
Hierbij worden benodigde data gekopieerd uit de bron en opgeslagen in het datalake
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Dataplatform: cloud first
Voordelen van cloud:
•
•
•
•
•

Veilig
Geen kennis nodig omtrent netwerk e.d., focus op development
Schaalbaar: start klein, groei groot
Betaal naar gebruik, pauzeer services indien deze niet gebruikt worden
Locatie waar data opgeslagen wordt kan ook 'lokaal' zijn

Er zijn 3 grote “native” cloudproviders:

Amazon Web Services

Benodigde functies, ervaring en beleid bepalen de definitieve keuze
Alle 3 de platformen zijn geschikt. Vanwege de analytische functies,
ondersteuning van datalake en machinelearning en toegankelijke
gebruikersapplicatie heeft Azure onze voorkeur
19
*Aandachtspunt: check Google platform op compliancy nieuwe BIO richtlijn

Dataplatform: denk groot, start klein

Bescrhijvend

Ambitieniveau

Voorspellend

Denk bij het inrichten altijd vanuit het hoogste ambitieniveau (niveau 5),
maar start eerst met een basisinrichting van dit platform (niveau 3)

Informatie

Inzicht

5
4
3
2
1

Volledig ecosysteem voor
Analytics en Datascience
Dataplatform voor
gestructureerde en
ongestructureerde data
Dataplatform voor
gestructureerde data

Standalone BI-tooling

Losse standaardtools
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Datalake voor gestructureerde data

3
Security
Authorisatie

Kennisdeling

Datamonitoring

Datacatalogus

“Eigen”
analyseomgeving

Dataplatform voor
gestructureerde data

Basis voor alle ambitieniveaus
Veilig, alleen zien wat je
mag zien. 100% gemonitord

Structured Data

“Asfalt”Systemen
(PIM,
Winfrabase
e.d.)

Exportdatalaag

Inputdatastorage

Opslag
Ruwe Data

Normalisatiefuncties

Getransformeerde
data

Analysedatabase
(BigDataqueries)

Rapporten

Schaalbaar, eenvoudig
uitbreidbaar

Analyseomgeving
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Datalake voor (on)gestructureerde data

4
Security
Authorisatie

(Un)Structured Data

Kennisdeling

Datamonitoring

Datacatalogus

“Eigen”
analyseomgeving

Dataplatform voor
gestructureerde en
ongestructureerde data
Datakoppelingen en
geïntegreerde analyses zijn
focus.
Verdere volwassenheid in
monitoring en (row-)level

RWS Asfalt
Degeneratie

“Asfalt”systemen
(PIM,
Winfrabase
e.d.)

Exportdatalaag

Datakoppelfuncties

Inputdatastorage

Opslag
Ruwe Data

Normalisatiefuncties

Getransformeerde
data

Analysedatabase
(BigDataqueries)

Rapporten

Security voor het aansluiten
van vele verschillende
gebruikers
Analyseomgeving

Meerdere
functie(niveau)s
aansluitbaar
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Uitbreiding tot volledig ecosysteem

5
(Un)Structured Data

Security/Authorisatie

Kennisdeling

Datamonitoring

Datacatalogus

Data
Systemen
(PIM,
Winfrabase
e.d.)

Inputdatastorage

Opslag
Ruwe Data

Normalisatiefuncties

Voorspellende en
Voorschrijvende diensten
ontsloten via apps en API’s
Rapporten

Datakoppelfuncties

RWS Asfalt
Degeneratie

Volledig ecosysteem voor
analytics en datascience

Compleet dataecosysteem

Exportdatalaag

Getransformeerde
data

Analysedatabase
(BigDataqueries)

Analyseomgeving

Volledig ecosysteem voor
analytics en datascience
Innovatieve organisatie met
eigen funding
Full compliancy en
integrated security in APIservices

Meting
Rapportage
Aanleg

Invloeden

Meting
Rapportage
Hergebruik

Incidenten

Outlier
Detection

APIinterfaces

Dataaanbod
voor API’s

Applicatie

RealTime
dataverwerking
Services
AI
Algoritmes

APIInterfaces
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Data
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De data-uitdaging
Kansen:
• In de keten zijn al veel data beschikbaar in verschillende systemen
• Waarde zit in het combineren van deze data (zowel in omvang als diversiteit van dataset)
Uitdagingen:
• Praktische uitdaging is het koppelen van deze data op gelijk niveau (normalisatie)
• Bedrijfsmatige uitdagingen zijn concurrentie, aansprakelijkheid en wederkerigheid
Dit vraagt om een weloverwogen keuze met betrekking tot:
• Identificeren en selecteren van databronnen
• Datagovernance

Bron: Nederland Digitaal
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Identificeren en selecteren van databronnen
Bij het identificeren en selecteren van databronnen is het van belang te kijken naar de waarde van databronnen in
relatie tot de inspanningen die nodig zijn om deze data ook daadwerkelijk beschikbaar te maken. De volgende aanpak
wordt hierbij geadviseerd:
HOOG

Stap 1: Breng databronnen in kaart
Stap 2: Bepaal haalbaarheid deze data te delen

3

Stap 3: Bepaal waarde van deze data vanuit businessperspectief
Stap 4: Bepaal grootte van impact versus van haalbaarheid
Stap 5: Selecteer op basis hiervan een

1e

Impact

dataset met ‘laaghangend fruit’

6

5

4

Stap 6: Kopieer deze naar het datalake en voer eerste analyses uit

7

1

2
Start met een beperkte dataset en creëer daarmee snel waardevolle analyses
LAAG

Haalbaarheid

HOOG
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Datagovernance
Aangezien hier sprake is van samenwerking tussen meerdere (markt)partijen is goede datagovernance van belang.
Dit dient op meerdere niveaus te gebeuren:
Organisatie (People)
Door juist beleggen van verantwoordelijkheden (stuurgroep, datastewards)
Werkwijze (Process)

Door inzet van juiste procedures en afspraken (datamanagementplan, typelibrary)
Systemen (Technology)
Door het inbedden in geautomatiseerde processen (automated compliancy)
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Organisatie
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Organisatie
Succesfactoren voor een goede organisatie volgens de stakeholders:
• Maak samenwerkende partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor de businessvalue
• Beleg de inrichting en beheer van het dataplatform bij onafhankelijke partij
• Geef deelnemers actieve rol die los staat van de belangen van de eigen organisatie
• Kijk naar succesvolle samenwerkingsverbanden voor inspiratie
• Maak gebruik van bestaande functies waar zinvol (zoals Centraal Toegangspunt Data)

• Maak datagovernance en datasecurity integraal onderdeel van de organisatie

Borg in de verdere uitwerking dat continu aan bovenstaande uitganspunten wordt
voldaan
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Werkwijze
Be agile
• 1 fase = 4 sprints
• 1 sprint = 3 weken
• 1 sprint =
• 1 extra databron
• 1 extra data-analyse
• 1 extra functie
• Agile-werkwijze kan goed worden ingezet, omdat het einddoel
niet vaststaat

Be in control
• Alles wat ontwikkeld wordt moet automatisch kunnen
worden uitgerold (Development & Operations)
• Handmatige correcties/aanleveringen zijn niet toegestaan
(Zeer foutgevoeling, niet auditable)
• Fouten worden gecorrigeerd d.m.v. hotfixes
(niet d.m.v. handmatig ingrijpen)
• Datagovernance en datasecurity zijn integraal onderdeel
van dit proces

Dev

Ops
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Basisinrichting datamanagementorganisatie
Gedeeld
Analyticsteam

Afnemende Partijen

DATAANALYTICS

EINDGEBRUIKERS

DATASCIENTISTS

BUSINESSANALYTICSTEAM

DATAPLATFORM

Core-DevOps-team

ICT

Productowner Datascientist

Dataengineer

Data-analist

Datascientist

Productowner

Core-DataDevOps-Team:

Gedeeld AnalyticsTeam

Datamanagement-DevOPs-Team
• 3 fte dataengineers
• 2 fte datascientist
• 1 fte DevOps-engineer (ICT)
• 1 productowner

Businessfuncties
• 1 fte data-analist a 90.000 euro p.j.
• 1 fte datascientist 100.000 euro p.j.

a 90.000 euro p.j.
a 100.000 euro p.j
a 80.000 euro p.j.
a 70.000 euro p.j.

DataManagement

Stakeholders:
• 1 productowner

a 70.000 euro p.j.

Architecten
IT / Infra

Kosten per sprint (3 weken) = 83.000 euro
Kosten per jaar (14 sprints*) = 1.160.000 euro
*o.b.v. 1680 werkbare uren per jaar

Jaarlijkse cloudkosten: 70.000 euro p.j.
storage/compute/memory/dashboarding
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Praktijkvoorbeeld 1: shared dataplatform in accountancy

ICT

Dataengineer

ProductOwner

Datascientist

Data-analist

Core-DataDevOps-Team

Core-Businessanalytics-Team

Taken:
• Opzet/onderhoud Azure Dataplatform
• Release-pipeline (Azure DevOps)
• (Row-Level-)security (Active Directory)

Taken:
• Aanleveren requirements/datavraagstukken
• Creëren dashboards (PowerBI)
• Afstemming businessvraag

Kosten:
• 4 fte:
• Technische opzet: 4 sprints
• Ingest (data in ruw format) 1 sprint
• Analysemodel (geschoonde data) 2 sprints (gem.)

Kosten:
• 2 fte:
• Creatie 1 dashboard: 1 sprint (gemiddeld)

Business / Stakeholders

Afnemende partijen

Taken:
• Aanleveren requirements
• Testen opgeleverde analyses
• Inbedding in organisatie
Kosten:
• 1 fte per afnemer
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Praktijkvoorbeeld 2: shared dataplatform in farmacie

ICT

Dataengineer

Architect

Data-analist

Datasteward

Productowner

Core-DataDevops-Team

Core-Businessanalytics-Team

Taken:
• Opzet/Onderhoud Azure Dataplatform
• Release-pipeline (Azure DevOps)
• (Row-Level-)Security (Active Directory)

Taken:
• Aanleveren requirements/datavraagstukken
• Creëren dashboards (custom-made portal / PowerBI)
• Afstemming businessvraag

Kosten:
• 6 fte:
• Technische opzet: 4 sprints
• Ingest (data in ruw format) 1 sprint
• Analysemodel (geschoonde data) 2 sprints (gem.)

Kosten:
• 6 fte:
• Creatie 2 dashboards: 1 sprint (gemiddeld)

Business / Stakeholders
Afnemende partijen

Taken:
• Aanleveren requirements
• Testen opgeleverde analyses
• Inbedding in organisatie

Betrokken stakeholders
• 40 fte
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Advies
Scenario’s, voorbeelden en advies
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Ambitieniveaus

1 Informeel

2 Beginnend

3 Systematisch 4 Geïntegreerd 5 Visionair

Ad-hoc-rapportages

Data gedeeld via meerdere bronnen

Basisplatform met gekoppelde data

Volwassen dataplatform

Compleet ecosysteem

Specifieke vragen worden op ad-hocbasis onderzocht. Relevante
informatie wordt op incidentele basis
gedeeld en door betrokken partijen
specifiek voor deze toepassing
bewerkt en gerapporteerd

Relevante informatie wordt ter
beschikking gesteld via organisatieeigen platformen. Er wordt
nagedacht over het combineren van
data uit verschillende bronnen maar
dit is nog niet gestandaardiseerd en
genormaliseerd

Informatie wordt op gestructureerde
en gestandaardiseerde wijze gedeeld.
Er is een (beperkte) organisatie en
infrastructuur ingericht om data op te
slaan en te ontsluiten. Standaardbronnen leveren data aan en
standaardrapporten zijn beschikbaar

Er is een volwassen organisatie en
infrastructuur aanwezig die het
ontsluiten van gestructureerde en
ongestructureerde bronnen
ondersteunt. Datasets, rapportages
en voorspellingsanalyses worden op
gebruiksvriendelijke wijze
beschikbaar gesteld aan stakeholders

Een innovatieve en geoptimaliseerde
organisatie beheert een compleet
ecosysteem dat met vernieuwende
technologie data uit diverse bronnen
combineert tot relevante rapporten,
voorspellingen en opdrachten. Data
zijn via API’s voor velerlei
toepassingen beschikbaar
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Scenario’s

Aspecten

Services

Data

Platform

Organisatie

Security

Voorspellende en
voorschrijvende diensten
ontsloten via apps en API’s

Compleet dataecosysteem

Volledig ecosysteem voor
analytics en datascience

Innovatieve organisatie met
eigen funding

Full compliancy en
Integrated security in APIservices

Selfservice- en API-toegang
tot datasets, rapportages en
AI

Genormaliseerde
gestructureerde en
ongestructureerde data

Dataplatform voor
gestructureerde en
ongestructureerde data

Formele organisatie met
meerdere DevOps-teams

Full compliancy en
additionele
platformbeveiliging

Selfservice-datasets en
-rapportages

Genormaliseerde
gestructureerde data

Dataplatform voor
gestructureerde data

Dedicated agile DevOpsteam

Full compliancy SLA’s, AVG,
ISO, NEN BNN1 etc.

Periodieke
standaardrapportages

Losse datasets

Standalone BI-tooling

Op basis van geplande
beschikbaarheid

Contractuele afspraken incl.
AVG en aansprakelijkheid

Ad-hoc-rapportage o.b.v.
specifieke vraag

Losse bestanden

Losse standaardtools

Op projectbasis

Projectopdracht en
verwerkersovereenkomst

Ambitieniveaus

5 Visionair
4 Geïntegreerd
3 Systematisch
2 Beginnend
1 Informeel

Optie 1: Basisplatform
Optie 2: Proof of Value
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Optie 1: Start met het basisplatform
Platform
• Compleet datalake-platform voor het blijvend delen van gestructureerde branchedata
• Voldoet aan behoefte voor het delen van data ten behoeve van productontwikkeling en levensduurvoorspelling
Organisatie en kostenschatting
• Een professionele organisatie, processen, structuren en afspraken (contracten) zijn vereist
• Setupkosten
•
•

•

Opzetten basisplatform ca. 7 sprints (a 83k per sprint = 581k)
Kosten voor initiële opzet compliancy & security (300k-400k)

Jaarlijkse kosten na setup
•
•

Kosten Core-DataDevOps- en AnalyticsTeam (14 sprints per jaar a 83k per sprint = 1.160.000 per jaar)
Kosten platform (70k + groei van 20% p.j.)

Risico’s en aandachtspunten
• Substantiële investering vereist
• Vraagt hoge mate van commitment van betrokken partijen
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Optie 2: Start eerste met een Proof of Value
Platform
• Compleet datalake-platform voor het blijvend delen van gestructureerde branchedata
• Geschikt om door te ontwikkelen tot uitgebreid platform ten behoeve van productontwikkeling en levensduurvoorspelling
Organisatie en kosten
• Beperkte initiële organisatie en afspraken nodig
• Setupkosten
•
•

Opzetten basisplatform ca. 4 sprints (a 83k per sprint = 332k)
Kosten voor initiële opzet compliancy & security (150k)

Risico’s en aandachtspunten
• Vraagt om beperkte up-front-investering vooraf

• Vooraf duidelijke afspraken vereist over te behalen doelen en commitment op vervolg
• Time-to-value is relatief kort
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Advies
• Uit de uitgevoerde verkenning blijkt dat een gezamenlijk dataplatform wordt gezien als logische en noodzakelijke stap
• Daarbij worden wel belangrijke praktische en bedrijfsmatige uitdagingen gesignaleerd
Rekening houdend met deze uitkomsten adviseren wij (zie ook de adviezen tegen de groene achtergronden eerder in dit rapport):
• Kies een datalake-architectuur; deze past het beste bij de diversiteit in datatypen en analysebehoeften
• Kies één van de grote native cloudproviders. Azure heeft daarbij onze voorkeur
• Denk groot, maar start eerst met een basisinrichting
• Start met een beperkte dataset
• Borg de organisatorische succesfactoren zoals benoemd door de stakeholders
• Begin als eerste met een Proof of Value
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