
| juni 201826

THEMA – FUTUREPROOF
TEKST – MAAIKE NOOREN EMFC RC – PROF.DR. ARCO VAN DE VEN
BEELD – AMADOR LOUREIRO

BIG DATA ANALYTICS 
EN DE ROL VAN 
DE CONTROLLER 



27juni 2018 | 

Al sinds de eerste publicaties over de rol van de 
controller wordt het belang onderkend van het 
adviseren van het management op basis van het 
interpreteren en analyseren van informatie 
(Kester, 1928). Dit belang neemt alleen maar toe 
naarmate organisaties, zoals in de huidige tijd, te 
maken krijgen met een hogere onzekerheid en 
complexiteit. De noodzaak van relevante 
informatie stijgt, maar gelukkig bieden moderne 
technologieën ook een scala aan nieuwe 
mogelijkheden om relevante informatie te 
vergaren en analyseren.

Big data
Veel van deze nieuwe mogelijkheden worden 
geschaard onder het begrip big data. Kenmerken 
van big data ten opzichte van klassieke analyses 
van gegevens worden vaak aangeduid met dat 
deze datasets voldoen aan de drie V’s, te weten: 
Volume, Variety en Velocity. De V van volume 
geeft aan dat het omvangrijke sets van data 
betreft van enkele terabytes of van soms zelfs 
enkele petabytes.1  De V van variëteit geeft de 
verscheidenheid aan soorten data aan. Naast de 
gestructureerde informatie wordt er ook 
gebruikgemaakt van ongestructureerde data 
zoals e-mails, online blogs of teksten uit 
verschillende documenten. De laatste V, die van 
velocity, betreft de snelheid waarmee data 
kunnen worden geanalyseerd. Hierdoor kan de 
analyse op recente gegevens in plaats van 
historische data plaatsvinden.   

Op welke terreinen kan een analyse van big data 
betere inzichten opleveren? Aakster en Keur 
(2012) stellen dat bedrijven met big data 
analytics competitief voordeel ten opzichte van 
de concurrenten kunnen genereren door het 
leveren van informatie over klanten(gedrag), 
marktontwikkelingen en interne processen. 
Canvanillas et al (2016) concluderen dat 
voorspellende analyse op zowel interne en 
externe data resulteert in beter, proactiever 
management met betrekking tot een brede range 
aan operationele risico’s (bijvoorbeeld fraude- en 
reputatierisico), maar ook met betrekking tot 
klantloyaliteit en winstgevendheid. 

Data analytics als hulpmiddel  
Welke technieken kunnen controllers gebruiken 
om informatie te genereren voor het manage-
ment? In de literatuur wordt er een driedeling 
gehanteerd:
1. tekstanalyse;
2. tekstsamenvatting;
3. voorspellende analyses die voor dit doel 
ingezet kunnen worden. 

Tekstanalyse 
Tekstanalyse betreft het arsenaal aan technieken 
om informatie uit tekstuele data te extraheren. 
Voorbeelden van mogelijke bronnen zijn sociale 
netwerk feeds, e-mails, blogs, online forums, 
onderzoeksresultaten, bedrijfsdocumenten, 
nieuws en callcenter logs. De controller zou deze 

tekstanalyses in kunnen zetten voor het 
verzamelen en analyseren van relevante 
informatie, wat door Kester (1928) en Simon et al 
(1954) wordt aangemerkt als een manier waarop 
de controller de adviserende rol kan vervullen. 
Daarnaast kan de informatie dienen om een 
referentiekader te creëren waartegen de 
informatie over de werkelijkheid kan worden 
afgezet (Merchant en Van der Stede, 2007).

Er bestaan verschillende methodieken om ‘text 
analytics’ toe te passen:

‘Information extraction’ – Onder information 
extraction worden technieken geschaard om van-
uit ongestructureerde data betekenisvolle 
informatie te genereren. Binnen deze methodiek 
worden er twee hoofdvormen onderkend, ‘entity 
recognition’ (ER) en ‘relation extraction’ (RE).
ER wordt gebruikt om de namen van personen, 
organisaties en locaties uit tekst te achterhalen 
(Jiang, 2012). RE is bedoeld om de relaties tussen 
de gevonden entiteiten te ontdekken (Jiang, 
2012). Zowel ER als RE kunnen volgens Jiang 
(2012) de financiële professional ondersteunen. 
Een voorbeeld van de combinatie van ER en RE 
kan het achterhalen van zoekgedrag van 
consumenten naar nieuw gelanceerde producten 
ten opzichte van concurrenten in de verschillen-
de regio’s zijn. Dit kan als referentiekader dienen 
om bijvoorbeeld de opgestelde verkoopprognoses 
te beoordelen.

Een toekomst voor organisaties zonder data-analytics is niet meer voor te stellen. Maar 
wat betekent dit voor de controller? Een overzicht van de mogelijke toepassingen van 
data analytics in het kader van de adviesfunctie van de controller. Ook komen de 
bevindingen van controllers die data-analytics in de praktijk toepassen aan de orde, 
gevolgd door aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van specifieke 
analytischetechnieken.
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‘Text summarization’ – Onder text summariza- 
tion wordt het automatisch samenvatten van 
documenten verstaan. Binnen text summariza- 
tion spreekt de literatuur over de extractieve 
methode en de abstractieve methode. De 
extractieve methode geeft een samenvatting 
door middel van een selectie van delen uit de 
originele teksten. Belangrijke delen uit de 

teksten worden bepaald op basis van de locatie 
en frequentie in de teksten en worden samenge-
voegd tot een geheel. De extractieve samenvat-
tingstechnieken vereisen dus geen inhoudelijk 
‘begrip’ van de tekst.  
De abstractieve samenvattingstechnieken 
daarentegen zijn gebaseerd op het inhoudelijk 
begrijpen van de teksten. Om de oorspronkelijke 

Tabel 1. Data analytics in relatie tot de adviesfunctie van de controller
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tekst te ontleden en de samenvatting te 
genereren bevat de abstractieve methode de 
geavanceerde technieken voor natural language 
processing (NLP) (Gandomi en Haider, 2015). 
Door het begrip van de tekst is het mogelijk dat 
de samenvattingen teksteenheden bevatten die 
niet noodzakelijkerwijs in de originele tekst 
voorkomen. De toename van hoeveelheid 
geschreven teksten kan eenvoudig tot een 
‘information overload’ leiden. Als achtergrondin-
formatie over belangrijke ontwikkelingen binnen 
en buiten de organisatie kan het samenvatten 
van teksten nuttig zijn voor controllers.

‘Question answering’ – Bij question answering 
wordt een antwoord op een gestelde vraag uit 
tekstbestanden gehaald. Hierbij wordt, net als bij 
abstractieve samenvatting, gebruikgemaakt van 
complexe NLP-technieken. Bekende voorbeelden 
van question answering zijn de Watson-compu-
ter van IBM en de opkomst van virtuele 
assistenten zoals Siri van Apple, Alexa van 
Amazon of Google Assistent. Questioning-answe-

ringtechnieken kunnen onderverdeeld worden in 
drie categorieën: 1) de ‘information retrieval’me-
thode, 2) knowledge-basedmethode en 3) de 
hybridmethode.
1) Bij de information-retrievalmethode wordt na 
het stellen van de vraag systematisch in de data 
naar een antwoord gezocht. Via de deelstappen 
‘question processing’, ‘document processing’ en 
‘answer processing’ wordt door de programma-
tuur naar een antwoord toegewerkt. De 
information-retrievalmethode kan op ongestruc-
tureerde data toegepast worden. 
2) Bij de knowledge-basedmethode wordt vooraf 
de ongestructureerde data verwerkt in gestruc-
tureerd opgeslagen kennis en kan na het stellen 
van de vraag de gestructureerde data worden 
onderzocht. 
3) Ten slotte spreken Gandomi en Haider (2015) 
van de hybridmethode waarbij de vraagstelling 
semantisch wordt geanalyseerd en de antwoor-
den worden gegenereerd op basis van de 
information-retrievalmethode. 

De questioning-answeringtechnieken kunnen 
bijvoorbeeld worden gebruikt voor het extrahe-
ren van informatie uit jaarrekeningen (Li, 2010). 
Op basis van deze techniek kan een bench-
markonderzoek worden opgezet, waarmee de 
controller adviezen kan onderbouwen met 
betrekking tot bedrijfsbrede beslissingen, 
operationele besluitvorming en strategievor-
ming. Deze techniek is geschikt om analyses uit 
te voeren op de grote hoeveelheden aan 
ongestructureerde, geschreven informatie zoals 
e-mailverkeer, wetenschappelijke artikelen of 
internetblogs.
Ook kan deze NLP de controller ondersteunen in 
het kader van de controlerende werkzaamheden. 
Zo kan NLP worden ingezet om potentiële 
fraudepatronen of andere integriteitschendin-
gen te identificeren. Een van de aspecten bij een 
bedrijfsfraude is het motief. Het scannen van 
e-mails op zinnen zoals ‘halen verkooptarget’ of 
‘bonus’ kan indicaties opleveren voor fraudege-
vallen (Aakster en Keur, 2012). 

‘Sentiment analysis’ – Bij sentiment analyse 
worden teksten geanalyseerd die opinies 
bevatten. Het gebruik van deze big data 
analytics-methode neemt steeds meer toe, omdat 
ondernemingen steeds vaker gegevens met 
betrekking tot de interesses van hun klanten 
verzamelen (Lui, 2012). De controller kan deze 
techniek gebruiken om marketinggerelateerde 
adviezen te onderbouwen of te bediscussiëren. 

Voorspellende analyse 
Voorspellende analyses worden gebruikt om 
toekomstige gebeurtenissen te modelleren en te 
voorspellen (Canvanillas et al, 2016). De 
voorspellende analysetechniek zoekt naar 
patronen en relaties in data en is verder onder te 
verdelen in twee groepen: technieken die 
historische patronen ontdekken en deze 
extrapoleren naar de toekomst en technieken die 
de onderlinge afhankelijkheid tussen variabelen 
in kaart brengen en op basis hiervan voorspellin-
gen genereren (Gandomi en Haider, 2015).
Een binnen de voorspellende analysetechniek 
veelgebruikte methode is de regressieanalyse. 
Hierbij wordt een statistisch model ontwikkeld 
om de waarde van een afhankelijke variabele te 
voorspellen op basis van een of meer onafhanke-
lijke variabelen. Een andere techniek, ontspron-
gen uit het veld van kunstmatige intelligentie, is 
association rule learning. Het doel van deze 
techniek is vast te stellen welke combinatie van 
factoren het meest waarschijnlijk leidt tot een 
bepaald resultaat (Aakster en Keur, 2012). 

In het onderzoek van Verstegen et al (2007) 
wordt het adviseren omtrent planning en control 
in de brede zin van het woord, en het adviseren 
over de uitkomst van business analyses benoemd 
(tevens aangehaald door Sathe (1982), Traas 
(1997) en Russel (1999)). Het beschikken over 
tools om voorspellende analyses uit te voeren zou 
derhalve in het kader van de hiervoor genoemde 
verschijningsvormen van de adviserende rol van 
de controller erg geschikt kunnen zijn. De 
voorspellende analyse kan daarbij gekoppeld 

De controller kan 
fungeren als 
initiatiefnemer 
van het gebruik 
van geavanceerde 
data-analyses, 
maar ook als 
kritische 
sparringpartner bij 
het opbouwen en 
het 
beoordelen 
van de te 
ontwikkelen 
algoritmes
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worden aan het adviseren door middel van het 
interpreteren en rapporteren van bevindingen 
(Kester, 1928) en Simon et al (1954), maar ook het 
verstrekken van relevante informatie. Waarbij 
aandacht wordt besteed aan het creëren van een 
referentiekader waartegen de informatie over de 
werkelijkheid kan worden afgezet (Merchant en 
Van der Stede, 2007). 
Door de in de literatuur beschreven adviserende 
werkzaamheden van de controller af te zetten 
tegen de relevante analytische methodieken 
zoals reeds beschreven, ontstaat een model dat 
de controller handvatten kan bieden bij het 
uitvoeren van adviserende rol met behulp van big 
data analytics (zie tabel 1). 

Bevindingen uit de praktijk 
Wat betekent dit nu voor de praktijk? In dit kader 
zijn zes registercontrollers die met data-analyses 
werken, gevraagd naar hun ervaringen. De 
toegevoegde waarde van data analytics zagen zij 
vooral in het opbouwen van voorspellingen 
waarmee budgetten en cashflowprognoses 
worden opgetuigd. Een concreet voorbeeld van de 
toepassing betrof advisering omtrent de 
voorraadontwikkeling. Vóór toepassing van data 
analytics werd alleen advies gegeven om de 
kwaliteit van de voorraad te verbeteren op basis 
van ouderdom van de voorraad en overzichten 
van slow- en fastmovers. Door toepassing van big 
data-analyse kon tevens een beter inzicht 
worden verstrekt in de geprognotiseerde afzet.
Door het inzetten van voorspellende technieken, 
is er bovendien inzicht in de afnemers van 
specifieke producten, welke prijs ervoor betaald 
is en wat de afzet(potentie) is. Zo kan de 
controller voorspellen wat een klant motiveert 
om specifieke voorraden te kopen en kan advies 
worden uitgebracht over de stimuli om de 
verkoop van bepaalde producten te bevorderen. 

De selectie van de controllers heeft onder andere 
plaatsgevonden door vast te stellen in welke 
mate er reeds met big data analytics wordt 
gewerkt. Hiertoe is onder meer besproken wat de 

impact van de implementatie op de systemen en 
processen binnen de werkomgeving is geweest. 
De controllers gaven aan dat de bestaande 
IT-infrastructuur niet geschikt was om de 
omvangrijke datasets te kunnen verwerken. Om 
voldoende capaciteit voor opslag en gebruik van 
de data te kunnen waarborgen, zijn flinke 
IT-investeringen en herstructureringen 
uitgevoerd. Desondanks blijkt uit de gesprekken 
met de controllers dat de toepassing van de 
besproken big-data-analysetechnieken ook bij 
hen nog in de kinderschoenen staat. De 
genoemde voorbeelden waren soms toch nog 
beperkt in omvang van de gehanteerde datasets 
en de variëteit en het gebruik van ongestructu-
reerde data. De voorspellende analyse op 
realtime data werd al het meest gebruikt en als 
nuttig ervaren.

Nader onderzoek
Het verdient aanbeveling om de mogelijkheden 
en toepassingen van data analytics nader te 
onderzoeken. Zo zouden bijvoorbeeld weerbe-
richten, die door de KNMI gratis beschikbaar 
worden gesteld, kunnen worden betrokken in de 
voorspellende analyse van weer- of seizoensge-
bonden afzet. Een ander voorbeeld is het 
toevoegen van klantreacties op social media aan 
de (voorspellende) salesanalyse, of verkoopprij-
zen van concurrenten. In het verlengde van de 
adviserende rol van de controller kan hij in deze 
fungeren als initiatiefnemer van het gebruik van 
dergelijke geavanceerde data-analyses, maar ook 
als kritische sparringpartner bij het opbouwen 
en het beoordelen van de te ontwikkelen 
algoritmes.

Daarnaast lijkt de generieke toepasbaarheid van 
tekstanalyse ter ondersteuning van de advise-
rende rol van de controller op basis van de 
gevoerde gesprekken nog onderbelicht te zijn in 
de praktijk. Met name information extraction, 
maar ook questioning answering en sentiment 
analysis zouden relevante technieken kunnen 
zijn om de controller te ondersteunen in de 

adviesfunctie. Door het toepassen van tekst 
analytics, al dan niet naast voorspellende 
analysetechnieken, zou de controller het 
referentiekader waartegen de te analyseren 
informatie kan worden afgezet kunnen 
verbeteren, waardoor betere interpretaties van 
data kunnen worden gedaan. Dit vergroot niet 
alleen de betrouwbaarheid en kwaliteit van de 
conclusies en adviezen van de controller, maar 
resulteert bovendien in een efficiëntere, 
effectievere analyse van meer en meer realtime 
informatie. En in een wereld waarin verandering 
een constante is, is snelheid een voorwaarde om 
futureproof te blijven. 
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Noot
1. Een terabyte (TB) is zo’n 1000 gigabyte (GB) en 
een petabyte (PB) is zo’n 1000 terabyte. 
Qua opslagcapaciteit kunnen ongeveer 16 miljoen 
Facebookfoto’s in 1 TB worden opgeslagen 
(Gandomi en Haider).
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