
BENCHMARK

KAN FINANCE NOG ZONDER 
MASTERDATAMANAGEMENT?
Eigenlijk lijkt het de logica zelf: je verzamelt data en gebruikt die als 
grondstof voor rapporten. Aan de hand van die rapporten kun je vervolgens 
gefundeerde operationele en strategische beslissingen nemen. En toch. 
Master data management roept in de financiële afdeling van de gemiddelde 
onderneming heel wat vragen op...



NICK CÉLIS, MELANIE VIS, SOPHIE ANGENOT EN STIJN VERMEULEN
INTODATA, BARCO, QUADATA & BARRY CALLEBAUT
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DATA VORMEN DE BASIS VOOR 
ELKE BESLISSING

Hebt u vertrouwen in de kwaliteit van uw data? Ja. Meet u die kwaliteit? 
Nee. Ervaart u fouten of hiaten in uw data? Ja. Rapporteert u daarover? 
Nee. Een rondvraag over master data management levert meer dan één 
merkwaardige spreidstand op.

 D R I ES  VA N  D A M M E   |   J E R RY  D E  B R I E

DE DEELNEMERS 

STIJN VERMEULEN is corporate director Master Data bĳ choco-
ladeproducent Barry Callebaut. Hĳ rapporteert aan de Chief In-
novation & Quality Officer.

MELANIE VIS is enterprise data manager bĳ Barco, producent 
van onder meer beeldschermen en projectoren. Ze rapporteert 
aan de CFO.

SOPHIE ANGENOT is managing partner bĳ QuaData. Het bedrĳf 
behoort tot de Cronos Group. QuaData is een leverancier van 
business consultancy rond master data management, data go-
vernance en het verbeteren van datakwaliteit. Het bedrĳf voert 
geen technische implementaties uit. Sophie is ook voorzitster van 
de Data Quality Association, een netwerkvereniging voor data 
quality professionals.

NICK CÉLIS is managing partner bĳ IntoData, een bedrĳf uit de 
Cronos Group. IntoData realiseert technische implementaties 
rond data-integratie, datakwaliteit en master data management.

Naast de agenda van finance staan het gebruik, het beheer, de 
opslag en de beveiliging van data ook op de agenda bĳ onder 
meer IT, marketing en sales. In de huidige wereld hangt aan 
zowat alles een digitale component. Het gaat al lang niet alleen 
meer om cĳfers over productie en verkoop, ook klanten, leve-
ranciers, medewerkers zorgen voor data.
Ook al groeit het inzicht dat data de essentiële bouwstenen vor-
men voor zowat iedere business, rond policies en governance 
bevinden heel wat bedrĳven zich nog maar aan het begin van 
de oefening. In samenwerking met QuaData organiseerde CFO 
Magazine een enquête over master data management en de 
bĳhorende vraagstukken. Er werkten ongeveer zeventig res-
pondenten aan mee, afkomstig uit zowel kleine, middelgrote 
als grote ondernemingen, actief in diverse sectoren. Zowat de 
helft van de respondenten zĳn de CFO’s van die bedrĳven. Maar 
er kwamen ook antwoorden uit andere afdelingen, met name 
IT en marketing. Daaruit blĳkt onder andere dat datakwaliteit 
een grote bezorgdheid vormt, niet alleen bĳ finance, maar ook 
bĳ zowat alle andere businessafdelingen van een onderneming. 

ALLES IS DATA
Voor we enkele opvallende cĳfers uit de enquête toelichten, 
willen we graag het bredere kader schetsen. Over welke data 
praten we?
SOPHIE ANGENOT: “We leven in het digitale tĳdperk. Alles is 
digitaal, alles is data. Bedrĳven capteren almaar meer data: 
over klanten, leveranciers, medewerkers, productie, verkoop, 
logistiek, enzovoort. Data laten toe om inzicht te verwerven in 
processen. Data zĳn de grondstof die je via analyse tot bruik-
bare informatie verwerkt. Data zĳn onder meer bepalend voor 
klantensegmentatie en voor de berekening van kostprĳzen 
en marges. Vroeger was de analyse van die data niet zomaar 
voor iedereen haalbare kaart. Uiteraard bestaan high-end op-
lossingen à la SAS en SPSS al lang. Maar wie zich die niet kon 
veroorloven, had tot voor kort enkel Excel als alternatief. Waar 
er vroeger geen tussenweg was, bestaat er nu een ruime keuze 
aan laagdrempelige tools voor data-analyse. De interesse voor 
business intelligence en master data management gaan dan 
ook hand in hand.” 

Tegelĳk nemen de datavolumes toe. De digitale wereld is een 
wereld van big data. Daarin schuilen inzichten die alleen maar 
via analyse aan de oppervlakte komen. Welke afdeling neemt 
het voortouw rond master data management?
NICK CÉLIS: “We zien een zeker spanningsveld ontstaan tussen 
de business en IT: wie is verantwoordelĳk voor de data? Veel 
hangt af van de datamaturiteit van de organisatie. Bĳ een on-
derneming die het belang van data doorheen de verschillende 
lagen van de organisatie uitdraagt, zien we dat de business 
ownership van de data op zich neemt en dat IT in een onder-
steunende rol ageert. De business organiseert zich rond de 
data en het gebruik ervan. Wanneer maar enkele individuen 
binnen de organisatie overtuigd zĳn van het belang van goede 
data, zal IT zich nog vaak in een sturende rol bevinden. Master 
data management kan pas slagen als de verschillende afdelin-
gen overtuigd zĳn van de meerwaarde die de oefening inhoudt 
en als ze bereid zĳn om in het change management mee te 
stappen.” 



Melanie Vis, enterprise data manager bij Barco: “Door de business rapporten 
te laten opstellen over data waar ze zelf owner van is en zelf kennis van heeft, 
dringt het besef van het belang van datakwaliteit langzaam maar zeker in het 
hele bedrijf door.”

CFO MAGAZINE #185   26

Naast IT is ook finance vaak de drĳvende kracht achter master 
data management. Dat heeft uiteraard te maken met het feit 
dat die afdeling al over de financiële data van het bedrĳf waakt. 
Finance kent daardoor het belang van de data: ze ziet als eerste 
de impact van slechte data op de kwaliteit van de rapportering.
MELANIE VIS: “Maar we mogen ook de impact van de systemen 
zelf niet vergeten. Een ERP-omgeving, bĳvoorbeeld, maakt het 
de business mogelĳk om master data management meer naar 
zich toe te trekken.”

KWALITEIT STAAT VOOROP
Wat is de grootste uitdaging rond master data management?
ANGENOT: “Kwaliteit. Als bedrĳf moet je erop kunnen vertrou-
wen dat de data de realiteit weergeven. Pas dan kun je er ook 
echt mee werken. Veel ondernemingen bevinden zich nog heel 
ver van die fitness for use van data. Nochtans kunnen ze daar 
veel voordeel uit halen. Master data zĳn de gegevens waarop een 
onderneming draait. Het gaat om data over klanten, producten 
en leveranciers. Typerend voor een bedrĳf is dat die data zich bĳ 
verschillende afdelingen bevinden. Vaak slagen de data er niet 
in vlot door te stromen van de ene afdeling naar de andere.”
CÉLIS: “Vroeger bestond een bedrĳf bĳna altĳd uit silo’s. Van-
daag is er al veel meer samenwerking tussen de diverse afdelin-

gen. Net daarom is een goede doorstroming en uitwisseling van 
data tussen de verschillende divisies zo belangrĳk. Als bedrĳf 
wil je die bewegingen vlot kunnen aansturen en wil je afstappen 
van de historisch gegroeide datasilo’s.”
VIS: “Zoals met zo veel zaken gaat het ook bĳ master data om 
het vinden van de juiste balans. Je moet niet alle data afscher-
men, maar evenmin moet je alles zomaar voor iedereen open 
stellen. Het komt erop aan een duidelĳke lĳn uit te zetten, daar-
bĳ een bepaalde risicograad te definiëren en te aanvaarden - en 
daar dan het beleid op te baseren.”
STIJN VERMEULEN: “Belangrĳk is daarbĳ dat je een gebruiks-
vriendelĳke aanpak hanteert. Dat is een investering die op ter-
mĳn betere data oplevert.”
Volgens de enquête wil zowat de helft van de respondenten een 
ruimere toegang tot data. 
ANGENOT: “Dat kan wel kloppen, ja. Medewerkers van een on-
derneming hebben het gevoel dat ze niet altĳd toegang hebben 
tot de data die ze zouden willen gebruiken.”

TOEGANG, PRIVACY EN COMPLIANCE
Wellicht is dat gevoel niet altĳd terecht. In ieder geval ver-
onderstelt toegang tot data de nood aan een data policy: een 
formele richtlĳn die definieert welke medewerkers toegang 
krĳgen tot welke data, afhankelĳk van hun rol en verantwoor-
delĳkheid binnen de organisatie.
VERMEULEN: “Klopt. Bĳ ons zĳn per type data alle verschillende 
stappen in de toegang tot de data gedefinieerd. In de voedings-
industrie is de beschikbaarheid van data heel belangrĳk. Vaak 
moet je als producent heel wat data ter beschikking stellen van 
de klant. In almaar meer gevallen is dat zelfs een belangrĳke 
voorwaarde om te mogen leveren aan die klant.”
ANGENOT: “Zo komen we op het terrein van de compliance te-
recht. In de voedingsindustrie is de toegankelĳkheid en beschik-

Zou u als CFO meer toegang willen 
tot data om beslissingen te 
ondersteunen?

■  Ja 50%
■  Nee 41,7 %
■  Ik weet het niet 8,3 %  
    
    
  

Is er een uitgeschreven Data 
Governance policy in uw onder-
neming (definities, beschrĳving 
proces data input, flow, beheer, 
controle)?  
■  Ja 30,4 %
■  Nee 62,3 %
■  Ik weet het niet 7,2 %   
    

Meet u de kwaliteit van de data in 
uw bedrĳf?

■  Ja 29,0 %
■  Nee 66,7 %
■  Ik weet het niet 4,3 %  
    
    
  

JA 
50%

NEE 
62,3%

NEE
66,7%



Stijn Vermeulen, corporate director master data bij Barry Callebaut: “Voor ieder 
type klant en ieder type product de juiste marge bepalen: dat proces staat of valt 
met de kwaliteit van de master data.”
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baarheid van data inderdaad een belangrĳk aandachtspunt. 
Maar dat geldt evengoed voor andere sectoren, zoals onder 
meer banken, verzekeraars en mediabedrĳven. Het zĳn stuk 
voor stuk sectoren die zowel externe als interne standaarden 
opgelegd krĳgen. In dat verband moeten we uiteraard ook de 
overheid vermelden. Alles wat met privacy te maken heeft, bĳ-
voorbeeld, weegt zwaar op de vereisten rond compliance.”
De verwachting is dat het privacy-aspect alleen maar aan be-
lang zal winnen. Eind 2015 nam Europa een beslissing rond de 
General Data Protection Regulation. De regeling voert over 
twee jaar nieuwe verplichtingen en aansprakelĳkheden in 
voor ondernemingen die de persoonsgegevens van Europea-
nen verwerken. Bedrĳven die de wetgeving niet nakomen, ris-
keren hoge boetes.
ANGENOT: “Ook dat valt uiteraard onder master data manage-
ment. Elk gegeven dat een bedrĳf beheert en dat aan een per-
soon te koppelen valt, heeft met privacy te maken. Elke contact-
persoon die ergens in een CRM-systeem staat geregistreerd, 
valt onder de nieuwe regeling. Die persoon heeft het recht bĳ 
het bedrĳf zĳn gegevens op te vragen en in te kĳken. De onder-
neming heeft de plicht de data ter beschikking te stellen en op 
vraag van de persoon te wissen.”
VERMEULEN: “De General Data Protection Regulation lĳkt op 
het eerste gezicht op de bescherming van de consument ge-
richt. Maar het zĳn heus niet alleen bedrĳven uit de B2C-markt 
die ermee te maken krĳgen. Er is ook impact op B2B-bedrĳven, 
zodra die met een B2C-onderneming samenwerken.”
CÉLIS: “De uitdaging is enorm. De algemene contactgegevens 
van een bedrĳf vallen niet onder de regeling, maar de naam en 
het e-mailadres van een contactpersoon wel. Wat als die per-
soon vraagt om zĳn of haar gegevens te verwĳderen. Je kunt 
de gegevens uit het CRM-systeem halen. Maar misschien staan 
de gegevens van de contactpersoon ook op facturen vermeld. 
Wat doe je daar dan mee? Over de combinatie van master data 
management en privacy is het laatste nog niet gezegd.”

DATA GOVERNANCE
In het kader van master data management valt ook de term 
data governance. Wat moeten we daar onder verstaan?
ANGENOT: “De definities durven nogal uiteenlopen. Volgens mĳ 
is data governance alles wat met de processen en de mensen 
te maken heeft. Het gaat ook over het gebruik van data, niet 
alleen over het beheer ervan. Datakwaliteit fungeert daarbĳ 
als de driver voor het geheel. De vraag die een onderneming 
zich moet stellen is eigenlĳk eenvoudig: wat kan ik doen om de 
kwaliteit van mĳn data te verhogen? Het antwoord bestaat uit 
master data management, wat ik als het technische luik be-
schouw, en data governance, wat op de processen van toepas-
sing is. De tools voor datakwaliteit die in de markt beschikbaar 
zĳn, blĳken in de praktĳk nogal vaak een soort gevorderde 
versie van ETL-tools te zĳn (Extract Transform Load: tools voor 
de technische behandeling van data - nvdr). Tools voor master 
data management gaan een stap verder dan die tools voor da-
takwaliteit.”
VERMEULEN: “Ik zie master data management als het proces 
dat ervoor zorgt dat de data op het juiste moment op de juiste 
plaats beschikbaar zĳn. Bĳ Barry Callebaut gebruiken we SAP 
als het systeem waarin zich alle master data bevinden. Data 
governance is dan eerder de term die verwĳst naar het beheer 

Ervaart u vaak fouten of hiaten in 
de data die u gebruikt?

■  Ja 68,1 %
■  Nee 33,9 %
    
    
 

Wordt datakwaliteit gerapporteerd 
aan hoger management?  
   
 
■  Ja 34,8 %
■  Nee 62,1 %
■  Ik weet het niet 3,0 %  
    
    
  

 Wordt er op Board-niveau ooit 
over datakwaliteit gesproken?  
   
■  Ja geregeld 8,7 %
■  Ja soms 44,9 %
■  Nee 33,3 %
■  Ik weet het niet 13,0 %

    
 

JA 
44,9%

JA
68,1%

NEE 
62,1%



Sophie Angenot, managing partner bij QuaData: “Als bedrijf moet je erop kun-
nen vertrouwen dat de master data de realiteit weergeven. Die data zijn name-
lijk de gegevens waarop een onderneming draait.”
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20,3 %
Een datamanager aanwerven 

21,7 %
Implementeren van gespecialiseerde software

62,3 %
Datamanagement toewĳzen aan functie

81,2 %
Verbeteren processen 

49,2 %
Overige

       
      
 

van alle definities, standaarden en policies rond de master 
data.”
ANGENOT: “Middelgrote bedrĳven hebben het vaak moeilĳker 
met de organisatie van master data management. Doorheen 
hun groei hebben ze doorgaans een lappendeken van systemen 
in gebruik genomen. De waarde van geïntegreerde data is hen 
vaak niet bekend - en dus investeren ze er ook niet in. Nochtans 
kan ook voor de grotere kmo een aparte master database een 
goed startpunt vormen.”

PROCESGEDREVEN AANPAK
Hoe zĳn jullie concreet met master data management van 
start gegaan?
VERMEULEN: “We zĳn gestart met de processen. Eenmaal die 
waren uitgetekend, hebben we werk gemaakt van het kader 
voor data governance, gekoppeld aan datakwaliteit. In de voe-
dingsindustrie moeten we bĳ sommige elementen een data- 
kwaliteit van honderd procent kunnen garanderen. Over het 
gebruik van allergenen in onze producten, bĳvoorbeeld, moe-
ten de data gegarandeerd correct zĳn. In verband met data 
governance hebben we elk gecapteerd veld gedefinieerd. Voor 
elk element dat we capteren, bestaat een kader: wat de moge-
lĳke waarden zĳn, in welk systeem de data zich bevinden, wie 
de data onderhoudt, wie de process owner is, enzovoort. We 
maken daarbĳ gebruik van Collibra (de tool is ontwikkeld door 
een spin-off van de VUB en laat toe de datastructuur van een 
organisatie te stroomlĳnen - nvdr). Op een interne, webgeba-
seerde wiki kunnen de medewerkers alle definities terugvinden. 
Door voortdurend de kwaliteit te controleren, kunnen we de 
resultaten stap voor stap verbeteren: ofwel door de regels aan 
te scherpen, bĳvoorbeeld door de toegelaten waarden voor een 
veld aan te passen, of door het proces bĳ te sturen.”

Nogal wat bedrĳven lĳken stilaan te begrĳpen dat ze nood 
hebben aan een formele, procesgedreven aanpak van master 
data management. Welke aanleiding zorgde ervoor dat het 
thema bĳ jullie op de agenda kwam?
VERMEULEN: “De groei van het bedrĳf zette ons aan om werk te 
maken van master data management. Wanneer je voortdurend 
acquisities uitvoert, kom je er vanzelf achter dat je het beheer 
van de data moet stroomlĳnen.”
VIS: “Bĳ Barco gebeurt de opbouw zowel centraal als decen-
traal. De creatie en het beheer van leveranciers- en klanten-
data, bĳvoorbeeld, vindt centraal plaats. Daarnaast beheren 
we ook heel veel material master data. We maken producten 
die vaak op een heel grote, complexe bill of materials zĳn ge-
baseerd, waar heel veel data aan vasthangen. We ondersteunen 
het master data management met SAP Master Data Governan-
ce. Onze inspanningen rond datakwaliteit ondersteunen we met 
SAP Information Steward. Daar kun je makkelĳk dashboards 
mee maken. De basis is namelĳk dat je wil weten of je goed bezig 
bent. Dat was lange tĳd niet echt mogelĳk binnen SAP.”

Waarom is dat belangrĳk? Wat is de concrete impact daarvan?
VIS: “De introductie van een managementsysteem voor datak-
waliteit heeft heel veel bĳgedragen tot een tastbaar idee rond 
het niveau van de datakwaliteit in het systeem. Het is van on-
schatbare waarde om de data direct te kunnen aanpassen, zo-
dra er een probleem rond datakwaliteit optreedt. Dat vermĳdt 
de onderbreking van het businessproces. Zo bespaar je kosten. 
Door de business rapporten te laten opstellen over data waar 
ze zelf owner van is en zelf kennis van heeft, dringt het besef 
van het belang van datakwaliteit langzaam maar zeker in het 
hele bedrĳf door.”

EVENWICHT TUSSEN KWALITEIT ¬EN TIJD
Een hoge datakwaliteit is essentieel, zo blĳkt opnieuw. De en-
quête geeft op dat vlak echter een tweeledige indruk. Liefst 72 
procent van de respondenten vindt de kwaliteit van zĳn mas-
ter data goed. 66 procent is er zelfs zeker van dat de kwaliteit 
prima is. We moeten er echter van uitgaan dat het hier om een 
inschatting gaat, want bĳna 67 procent geeft aan de datakwa-
liteit niet te meten. Tegelĳk zegt bĳna 70 procent van de res-
pondenten dat de master data van het bedrĳf fouten of hiaten 
bevatten.

Van welke oplossingen verwacht u het meeste heil om de 
datakwaliteit te verbeteren?



Nick Célis, managing partner bij IntoData: “Wanneer een bedrijf iemand formeel 
in de rol van data manager benoemt, dan zegt dat iets over het belang van data 
voor die onderneming. Dat inzicht is essentieel: data vormen de basis.”
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54,4 %  

Kwaliteit verbeteren 

8,80 %  

Toegang verbeteren

22,1 %  

Data Governance ontwikkelen

14,8 %  
Overige

Wat is de prioriteit?    
     

VIS: “Die houding verandert nu snel. De praktĳk dwingt de 
bedrĳven daar ook toe. Onder meer het gebruik van de cloud 
verhoogt de aandacht voor de kwaliteit en de veiligheid van de 
master data.”
VERMEULEN: “Als bedrĳf moet je altĳd weer op zoek naar het 
juiste evenwicht. De business is er op uit om snel nieuwe pro-
ducten te lanceren, maar ze moet begrĳpen dat ze dat niet op 
basis van slechte data kan of mag doen. En dus is er tĳd nodig 
om de datakwaliteit te verifiëren. Het evenwicht moet juist zĳn 
- en dat is niet altĳd een gemakkelĳke oefening.”

Om een nieuw product correct in de markt te kunnen zetten, 
moet je over de juiste cĳfers beschikken.
ANGENOT: “Dat is inderdaad de kern van de zaak. Je moet kun-
nen berekenen wat dat nieuwe product kost, zodat je er ook de 
correcte marge op kunt toepassen.”
VERMEULEN: “In onze business is het essentieel dat je voor ie-
der type klant en ieder type product de juiste marge kunt bepa-
len. Daar zĳn we heel sterk in. Het is een proces dat staat of valt 
met de kwaliteit van de master data. Daarom is de controle van 
de datakwaliteit zo belangrĳk.”

FORMELE ROL VOOR DATA MANAGER
Stel dat een bedrĳf een structureel probleem heeft met de kwa-
liteit van de master data. Hoe kan het daar een oplossing voor 
vinden? De respondenten van de enquête geven aan dat ze de 
processen zouden bĳsturen (81 procent) of een master data 
manager aan het werk zouden zetten (62 procent).
VERMEULEN: “Om de kwaliteit van de data te kunnen verbe-
teren, moet je er eerst voor zorgen dat het belang van die da-
takwaliteit meer zichtbaarheid krĳgt. Meer nog, datakwaliteit 
moet een prioriteit zĳn. De onderneming kan dat onderstrepen 
door de verantwoordelĳkheid over de datakwaliteit toe te wĳ-
zen aan een master data manager.”
VIS: “De aanwezigheid van een master data manager bevestigt 
het belang van datakwaliteit en maakt de uitdaging tastbaar. 
Voor de diverse afdelingen van de onderneming die de data ge-
bruiken is het ook goed om een aanspreekpunt te hebben. Is er 
geen master data manager, dan is het meestal ook niet echt 
geweten wie er verantwoordelĳkheid draagt over de data.”
CÉLIS: “Wanneer iemand formeel de rol van data manager op-
neemt, dan zegt dat ook iets over het belang van data voor het 
bedrĳf. Dat inzicht is essentieel: data vormen de basis. Nemen 
we een nutsbedrĳf voorbeeld. Alles begint met de correcte op-
name van de meterstand bĳ de gebruiker. Gebeurt dat niet cor-
rect, dan is alles wat in het proces nog volgt ook fout.”

TRAJECT ZONDER EINDBESTEMMING
Missen is menselĳk, maar we mogen de gebruiker ook niet on-
derschatten. Hĳ kan heel creatief zĳn om niet te moeten doen 
wat het systeem vraagt, onder meer omdat de business vraagt 
om snel te werken. Hoe kun je ervoor zorgen dat de gebruiker 
de regels volgt?
ANGENOT: “Ook dat is opnieuw een kwestie van het juiste even-
wicht. Hanteer je bĳ de datacaptatie een te groot aantal ver-
plichte velden, dan bestaat de kans dat de gebruiker met opzet 
onjuiste data invult, omdat hĳ anders niet verder kan naar de 
volgende stap in het proces.”
VERMEULEN: “Als bedrĳf moet je de gebruiker hier zo veel mo-
gelĳk faciliteren. Je moet ervoor zorgen dat de gebruiker de 
data op een intuïtieve manier kan capteren en onderhouden. 
Dat is een basisregel om tot kwalitatief hoogstaande data te 
komen. Alleen zo kom je tot master data die voor de business 
ook effectief bruikbaar zĳn.”
VIS: “Maar vergeet ook niet dat master data management een 
continu proces inhoudt. Je mag niet denken dat het werk op 
een bepaald moment af is, want dat is het in principe nooit.”
ANGENOT: “Dat klopt. Je moet master data management zien 
als een traject, niet als een bestemming.”  Ü


