
Bij T-Mobile start
datagedreven
werken met
data culture



Hoe zorgen we dat de werkvloer daadwerkelijk
stappen zet richting datagedreven werken?
Ivo Bennema en Ton van Rijn van T-Mobile
vertellen hoe Data Coase de data governance
verder heeft gebracht.

In steeds meer organisaties worden tools en trainingen
ingezet om datagedreven werken te ondersteunen. Maar wat
is er nodig om de werkvloer daadwerkelijk gebruik te laten
maken van alle mogelijkheden? Het start met data literacy,
zegt Ivo Bennema, manager business intelligence services
van T-Mobile. "Onze data-afdeling levert state-of-the-art
producten en diensten, en compliance, understanding en use
zijn voorwaarden voor de data governance. Daarvoor moeten
medewerkers natuurlijk over het juiste kennisniveau
beschikken."

"Om de data literacy van verschillende afdelingen te bepalen,
is een betrouwbare meetmethode nodig", voegt Ton van Rijn,
lead data governance van T-Mobile, toe. T-Mobile maakte
daarvoor gebruik van de data culture scan van Data Coase,
een adviesbureau dat organisaties begeleidt, coacht en traint
om datagedreven te werken. De scan brengt de competenties
en behoeften van teams in beeld. De uitkomsten leggen de
basis om data-activiteiten, zoals het gebruik van data
analytics en de ontwikkeling van dashboards en tools, beter
te laten aansluiten op de vraagstukken en skills van de
organisatie. Bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van
artificial intelligence.

Maar wat is er
nodig om de
werkvloer
daadwerkelijk
gebruik te laten
maken van alle
mogelijkheden?



"Als data-afdeling van T-Mobile hebben we als doel om de organisatie
meer datagedreven te maken", vertelt Van Rijn. "We ontwikkelen
daarvoor onder andere rapportages, modellen en analyses. Onze
ambitie is nu om onze interne stakeholders in staat te stellen om er
zelf mee aan de slag te gaan. Als afdeling veranderen we dan van een
leverancier van producten en diensten naar een business enabler. Met
de data culture scan kunnen we op teamniveau in kaart brengen waar
mensen nu staan, wat de ambities zijn voor de komende twee jaar en
welke stappen er nodig zijn om daar te komen." Bennema: "De valkuil
is om als data-afdeling te denken dat je weet wat de beste oplossing is
voor de business. Maar het gaat erom dat je teams helpt om hun
doelen te behalen, en dat je achterhaalt wat zij daarvoor nodig
hebben."

Van data journey naar roadmap

Met een klein team van T-Mobile hebben de adviseurs van Data Coase
de data journey inzichtelijk gemaakt, die laat zien op welke manier
medewerkers in het dagelijkse werk aan de slag kunnen met data. Een
roadmap geeft adviezen en acties om de implementatie van
datagedreven werken te integreren in de alledaagse werkpraktijk.
Twee dataspecialisten van T-Mobile zijn getraind om de scan te
gebruiken én om collega's te leren om de methode toe te passen.

Van Rijn: "De data culture scan is een methode geworden - met een
vragenlijst, workshop en rapport - die de komende twee jaar in alle
honderd teams van T-Mobile wordt toegepast. Elk team ontvangt dan
een projectplan om het komende jaar samen processen en producten
te verbeteren. Bijvoorbeeld: als het salesteam aangeeft dat het proces
van commissiebetaling beter kan, dan maken we de procedure
transparant, inventariseren we verbeteropties en leveren we de
middelen om de uitvoering daarvan te ondersteunen." De data-
afdeling ontwikkelt bijvoorbeeld trainingen over thema's zoals
datavisualisatie. Bennema: "We creëren maatwerkoplossingen, die zijn
afgestemd op de specifieke doelen en competenties van een team.
Tegelijkertijd ontwikkelen we een catalogus met trainingsmodules en -
materialen die op verschillende manieren inzetbaar zijn."

"De data culture scan is een methode
geworden - met een vragenlijst, workshop
en rapport - die de komende twee jaar in
alle honderd teams van T-Mobile wordt
toegepast."



Gestructureerde aanpak

De data culture scan is een vertrekpunt voor datagedreven
werken: de organisatie moet er immers klaar voor zijn om
data analytics te gebruiken en technische tools toe te
passen. Daarmee is de scan een gestructureerde manier om
de missing link te leggen tussen de datastrategie en de
implementatie ervan.

"Dankzij de gestructureerde aanpak komen we in contact
met stakeholders die doorgaans buiten ons gezichtsveld
blijven, zoals collega's waarvan we verwachten dat ze data
al snappen", zegt Van Rijn over een van de voordelen van de
scan. "Daardoor komen er verbetermogelijkheden aan het
licht die we met een focus op tooling en technologie niet in
beeld zouden hebben. Denk aan uitdagingen die te maken
hebben met de interne organisatie. Soms kan iemand
simpelweg de juiste persoon niet vinden om een vraag over
datagebruik te beantwoorden."

"Uit de eerste toepassingen van de data culture scan zijn al
een hele reeks thema's naar voren gekomen die we in eerste
instantie niet als onderdeel van datagedreven werken
zagen", voegt Bennema toe. "De gestructureerde en met
frameworks onderbouwde methodiek sluit ook goed aan op
het leiderschap dat T-Mobile voorstaat. Je wilt als data-
afdeling niet voorschrijven wat er moet gebeuren. Je
doorloopt samen met stakeholders een proces en zet
gezamenlijk stappen om tot de juiste competenties te
komen om de business doelstellingen te realiseren. We zijn
nu heel goed ingespeeld op de vraagstukken in de
organisatie en creëren urgentie rond de transitie naar
datagedreven werken."

Leren en experimenteren

Maak de scope van de aanpak niet te groot, adviseert
Bennema andere organisaties die de data governance
verder willen brengen. "We richten de data culture scan
nadrukkelijk op teams, niet op volledige afdelingen. En
we doorlopen het gehele proces in eerste instantie met
één team." Naar verwachting zijn in twee jaar alle
teams van T-Mobile onder de loep genomen. Daarna
start het proces opnieuw: door veranderingen in de
organisatie is er immers een actualisatie nodig, en de
ambities op het gebied van data governance zijn
mogelijk een stap verder.

"Het kost tijd om als data-afdeling een succesvolle
manier van werken te ontwikkelen", zegt Bennema
ook. "We laten steeds meer zien dat we een
ecosysteem creëren waarop collega's worden
aangesloten. Stel dat er uit een data culture scan naar
voren komt dat collega's vaker zelf analyses willen
doen. Dan bouwen we dus geen dashboards, maar een
omgeving waarin je zelf een dashboard kunt
ontwikkelen. Stakeholders moeten de juiste expertise
hebben om selfservice business intelligence te
gebruiken, en onze diensten en tools moeten daarop
aansluiten. Dat is een zoektocht die tijd kost." Van Rijn
voegt toe: "Van oudsher denken we: we vragen aan de
business wat ze nodig hebben en dan maken we dat.
Maar soms weten de doelgroepen niet wat ze precies
nodig hebben. Dat is echt een spanningsveld. Af en toe
moet je dingen doen waar niemand om vraagt."

Het vertrouwen van de business is een belangrijke
succesfactor, ziet Van Rijn. "De business moet je
vertellen tegen welke uitdagingen ze aanlopen, zonder
dat je expliciet vraagt naar data-issues. Daarnaast
starten we nieuwe initiatieven, waarvoor hun tijd en
inzet nodig is. Dan moet er een wederzijds vertrouwen
zijn dat het iets oplevert."



De eerste ervaringen met de toepassing van de data culture scan zijn
een succes - en maken het werk van de data-afdeling steeds
interessanter, zegt Bennema. "We blijven bezig met actuele thema's,
zoals transparantie , en onze rol als interne data-experts ontwikkelt zich
verder. We merken nu dat we - misschien voor het allereerst - met
succes werken aan cultuur- en gedragsverandering. Dat is natuurlijk
veel complexer en uitdagender dan datatechnologie ontwikkelen."

Van Rijn: "We werken niet aan een project of programma, maar aan een
continu proces waarin we de lat steeds wat hoger leggen. In feite staan
we ook nog aan het begin van de transitie naar een datagedreven
organisatie. Na de eerste successen zullen we ook vast tegen wat
gebruikelijke kinderziektes aanlopen.

Maar daar groeien we van - en datagedreven werken draait uiteindelijk
om leren en experimenteren."

EEN TRAJECT, GEEN PROJECT
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DATA COASE

Data Coase begrijpt de complexiteit van data governance en de
vraagstukken waarmee organisaties worstelen. De adviseurs
beschikken over een brede ervaring in governance, project- en
programma management. Met hun beproefde aanpak en
methodieken zijn al veel organisaties naar volle tevredenheid
geholpen.


