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Inleiding

Kwaliteit van data is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van de financiële 
sturing en verantwoording en het proces van beheren, ontsluiten en verwerken van die 
data vergt veel inspanning. KPMG heeft onlangs een poll gehouden onder ruim 20 
Nederlandse verzekeraars en de uitkomsten daarvan toonden des te meer aan hoe 
belangrijk het is om een gezamenlijke visie te vormen op datakwaliteit en een aanpak te 
formuleren voor de verbetering daarvan en die te borgen binnen de raad van bestuur. In 
dit artikel beschrijven we welke opvattingen leven bij verzekeraars ten aanzien van 
datakwaliteit en de onderliggende uitdagingen en we identificeren vijf praktische 
handreikingen om de uitdagingen te adressen. 
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Data is een belangrijke ‘eerste 
levensbehoefte’

Verzekeraars staan voor grote uitdagingen, gedreven door ontwikkelingen in de 
consumentenmarkten (zoals veranderende product- en kanaalvoorkeuren), de 
financiële regelgeving (zoals IFRS 17), technologie (zoals Cloud en robotisering) 
en toezicht (zoals Solvency II en stress-tests). Digitalisering van het primaire 
proces en toezicht maken dat data een belangrijke ‘eerste levensbehoefte’ van 
verzekeraars is geworden. Dit werd ook beaamd door de respondenten in onze 
eerste pollvraag, waarbij 62% van de verzekeraars positief antwoordde op de 
vraag of al deze ontwikkelingen disruptief zijn te noemen. Met name Data 
Analytics maakt veel mogelijk, zoals het inzichtelijk maken en voorspellen van 
veranderende klantgedrag- en behoeften. Daarentegen werd geopperd dat 
ontwikkelingen in de datakwaliteit ook als gewone ontwikkelingen van het werk 
werden ervaren.

“
”
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86%
De verzekeraars waren het er
unaniem over eens dat data 
een kanskaart is en niet als
een kostenpost gezien moet
worden.

97%
Sterker nog, de verzekeraars 
waren het er nog meer over 
eens dat zonder ‘high quality 
data’ de organisatie geen 
bestaansrecht heeft. 

De effectieve organisatie van data door verzekeraars loopt echter nog achter en de processen en IT-
systemen ‘piepen en kraken’. Halsoverkop proberen de verzekeraars te voldoen aan de nieuwe eisen, terwijl 
bovengenoemde ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. De financiële en risk management -functies 
zijn het eindpunt van een steeds complexer wordende data-, informatie- en rapportageketen. De huidige 
focus op datakwaliteit van bron tot rapport brengt inzichten met zich mee in de mate waarin verschillende 
afdelingen en belanghebbenden deel uitmaken van de rapportageketen. Dat maakt het oplossen van 
datakwaliteitsproblemen complex. Vaak hebben financiële en risk management afdelingen maar beperkte 
invloed op de uitvoering van verbetermaatregelen, terwijl ze wel alle lasten dragen als de datakwaliteit niet 
goed is. Een gedegen, first-time-right oplossing is vaak te complex qua inhoud en ook qua afhankelijkheden, 
waardoor een patroon ontstaat van steeds weer met ‘snelle of tijdelijke oplossingen’ een antwoord te vinden 
op een specifiek vraagstuk. Het echte probleem, datakwaliteit, wordt op deze wijze niet structureel opgelost 
en vaak ontbreekt zelfs een gezamenlijk inzicht in wat precies het echte probleem is. Gevolg: de financiële en 
risk management afdelingen, maar ook de rest van de organisatie, krijgen steeds meer een 
datakwaliteitsprobleem en investeringen op dit gebied hebben te weinig rendement. 

Dit is veelal gebeurd met Solvency II, waarbij verzekeraars een keten bovenop een bestaande keten hebben 
gebouwd en ditzelfde dreigt te gebeuren met IFRS 17. Data is niet alleen belangrijk voor de financiële en 
riskfuncties, maar ook voor de organisatie als geheel; een voorbeeld hiervan is het benutten van data om 
veranderende voorkeuren of gedrag van klanten te verklaren of te voorspellen.
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Analyse: Waarom is gebrekkige 
datakwaliteit zo lastig op te lossen?

88%
van de verzekeraars is het erover eens dat gebrekkige datakwaliteit niet 
het probleem is, maar het symptoom. Om de datakwaliteit te verbeteren 
en dit ook effectief tot stand te laten komen, zullen dus onderliggende 
knelpunten geïdentificeerd en aangepakt moeten worden.

In welke mate spelen governance en cultuur hierbij een rol?

In veel organisaties groeit het bewustzijn dat het op orde houden en het verbeteren van datakwaliteit geen 
gemeengoed is en tijd en energie kost en ook discipline vraagt.

De verzekeraars waren volgens 
de poll gelijk verdeeld over de 
vraag of zij datakwaliteit als een 
cultuurprobleem zien. Als 
belangrijke oorzaak werd 
benoemd dat vaak het belang 
van goede datakwaliteit niet of 
onvoldoende wordt herkend in 
de gehele keten. De business 
heeft vaak geen idee waar de 
data voor gebruikt wordt. 
Afdelingen die de data invoeren 
en bewerken, zouden goed 
moeten beseffen waarvoor de 
data gebruikt wordt. Terwijl de 
eerste stap in de verbetering 
van datakwaliteit ligt bij de 
invoer van data, en pas op de 
tweede plaats bij de bewerking 
van diezelfde data.
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Een belangrijke randvoorwaarde voor de verbetering van datakwaliteit is de 
beschikbaarheid van data en de mate waarin de data gestructureerd is. Een IT-landschap 
met veel legacysystemen geeft ontoegankelijke databases, doorkruisende dataflows en 
dubbelzinnige datadefinities, maar is geen reden om niet te beginnen met het verbeteren 
van datakwaliteit. De ene helft van de verzekeraars vindt dat een ‘bottom-up’ aanpak –
pragmatisch, gewoon ergens beginnen en het als een olievlek uitbreiden – de beste manier 
is om datakwaliteit te verbeteren. Opvallend is dat de andere helft juist kiest voor een ‘top-
down’ benadering: een centraal gedreven visie, strategie en aanpak waarin structureel en 
vanuit een bepaalde visie en plan wordt gewerkt aan het verbeteren van de datakwaliteit.

“
”

Wie heeft gelijk? 
In onze optiek hebben ‘beide 
kampen’ een punt, want hier geldt 
feitelijk een zelfde driehoek als in 
elke probleemanalyse: strategie, 
structuur en cultuur. Als slechts aan 
één van die aspecten wordt 
gesleuteld om datakwaliteit te 
verbeteren, dan heeft de oplossing 
geen schijn van kans. Dit is de 
reden waarom verzekeraars het 
doorgaans intern niet eens zijn over 
de aanpak van datakwaliteit en het 
oplossen van dataproblemen: er 
wordt in de probleemanalyse en 
oplossingsrichting niet geredeneerd 
vanuit een gelijkwaardig belang van 
alle drie deze aspecten.
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Benut de verdeeldheid: pak het 
probleem Lean en multi-disciplinair aan!

De verdeeldheid over de aanpak van 
het dataprobleem is in onze ogen geen 
zwaktebod, maar het bewijs dat de 
verschillende perspectieven binnen de 
organisatie ieder een deel van de 
puzzel bezien om het dataprobleem op 
te lossen. Er is voldoende kennis en 
inzicht beschikbaar, echter de analyse 
is vaak onvolledig, de discussie 
ongelijkwaardig en de oplossing 
gecomprimeerd en gefragmenteerd. 
Dat laatste komt doordat de neiging 
bestaat om direct naar de technische 
componenten van 
datamanagementmethodieken te 
grijpen, waardoor de visie/strategie en 
cultuuraspecten worden genegeerd of 
onvoldoende  aandacht krijgen. Data is 
onlosmakelijk verbonden met IT-
systemen en daarom is de tendens om 
de IT-afdeling in de ‘driver’s seat’ te 
plaatsen ten aanzien van dit onderwerp. 

IT kan zeker vanuit zijn specialisme en belang een faciliterende rol spelen, maar het vraagstuk vereist een 
bredere betrokkenheid vanuit de diverse primaire en secundaire processen. Naast het hebben van een 
‘bottom-up’ en een ‘top-down’ aanpak is het voor een succesvolle beheersing van datakwaliteit evenzeer 
belangrijk om datakwaliteit multidisciplinair aan te pakken. 

De huidige implementatiedruk, externe urgentie en interne prioritering maken dat een koerswijziging 
doorgaans onbespreekbaar is. Zie maar eens tussen de diverse reeds lopende urgente en dure programma’s 
en projecten nog aandacht te krijgen voor een integrale aanpak met een hoge multidisciplinaire 
betrokkenheid. Bovendien, in het beginstadium hebben sommige verzekeraars ook vanuit een integrale 
aanpak geredeneerd en die grote meerjarenprogramma’s hebben in hun beleving weinig opgeleverd. 
Tegelijkertijd is gebleken uit de gesprekken met de verzekeraars dat de huidige aanpak van het 
datakwaliteitsprobleem slechts symptoombestrijding is. Daarvan kunnen geen structurele en duurzame 
resultaten worden verwacht.

Door de aard van het datakwaliteitsvraagstuk is elke oplossing inherent complex. Desondanks zijn er enige 
praktische handreikingen vanuit de sector die, deels geïnspireerd door het voortschrijdend inzicht bij banken, 
direct toepasbaar zijn. Deze tips dienen te worden beschouwd als aanvullingen bovenop de bestaande 
methodologieën als de huidige voortgang stroef verloopt, eventueel als een soort breekijzer om 
vervolgstappen mogelijk te maken. 
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Verdeel de verantwoordelijkheid voor data over de 
organisatie

1. Maak de foto en definieer een 
volwaardige datastrategie

2. Pak het Lean aan!

3. Beleg de verantwoordelijkheid 
voor data in de business

4. Data is belangrijk en vraagt persoonlijke 
aandacht van directieleden

5. Kwaliteit bij de bron
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1. Maak de foto en definieer een volwaardige datastrategie
Breng in kaart welke projecten en programma’s er binnen de organisatie lopen die een 
datacomponent hebben. Maak daarbij een onderscheid tussen projecten met een hoog 
strategisch of compliancebelang die directe raakvlakken hebben met belangrijke 
databronnen. Dit ongeacht of het een primair of secundair proces raakt. Definieer een visie 
ten aanzien van welk gezamenlijk doel wordt nagestreefd. Zonder punt op de horizon 
kunnen de acties niet getoetst en onvoldoende gericht worden. Selecteer voorts van de 
huidige projecten en programma’s maximaal 3, die vanwege hun omvang, complexiteit en 
belang de meeste impact zullen hebben op de data-omgeving. Analyseer de 
gemeenschappelijke raakvlakken op datagebied vanuit alle disciplines: de definities, de 
sourcing, de IT-systemen, de governance, mensen en cultuur. Leid hieruit 
gemeenschappelijke, leidende principes af waaraan de projecten / programma’s zich gaan 
committeren. Borg deze principes bij de raad van bestuur en laat deze principes uitgroeien 
tot een organisatiebrede datastrategie.

2. Pak het Lean aan!
Om concrete stappen te zetten is het belangrijk om de veranderopgaaf in kleine behapbare 
brokken aan te pakken. Data is een onderwerp dat vraagt om concrete verbeterdoelen en 
een lange adem om continu verbeterstappen te zetten. Begin met key data, definieer de 
definities en normen en bepaal ook wat de belangrijkste bronnen zijn om focus aan te 
brengen. Door deze focus zijn er direct resultaten, is de aanpak gevalideerd en is ook weer 
duidelijker wat de inhoud van de volgende dataverbetersprint kan zijn.

3. Verdeel de verantwoordelijkheid voor data over de organisatie
Definieer duidelijke rollen en verantwoordelijkheden op alle organisatie niveaus welke een 
brede betrokkenheid vanuit de diverse primaire en secundaire processen vereist. De IT 
afdeling kan hierbij een faciliterende rol vervullen maar geen leidende. Data is namelijk niet 
specifiek een IT-probleem en dient daarom ook niet vanuit IT-perspectief aangepakt te 
worden. Diverse onderdelen van de organisatie hebben hierin een rol te vervullen. Soms als 
primaire eigenaar van de initiële brondata, soms als verwerkende eigenaar van afgeleide 
data. De verwerkers spelen een belangrijke rol in het bepalen van de data definities, normen 
en governance voor data. Daarnaast zijn er afnemende ‘eigenaren’ van primaire en 
afgeleide data die de data gebruiken voor analyses en rapportages. De afnemers kunnen 
hun databehoeften kenbaar maken en bespreken met de verwerkers. We splitsen hiermee 
als het ware het begrip ‘eigenaarschap’ wat meer uit, om zodoende ieders belang, 
betrokkenheid en bijdrage explicieter te maken. Daarmee wordt beter de gedragenheid, 
acceptatie en noodzaak voor veranderingen op data gebied in de organisatie gewaarborgd.
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4. Data is belangrijk en vraagt persoonlijke aandacht van directieleden
97% van de verzekeraars vindt dat de persoonlijke aandacht van directieleden noodzakelijk 
is om de kwaliteit van data te verbeteren. Het is niet alleen een onderwerp op de 
directietafel, maar het moet ook de persoonlijke aandacht krijgen zodat het doorgrond wordt.

5. Kwaliteit bij de bron
Een weeffoutje is zo gemaakt, en dat 
is ook zo bij data-invoer en -
verwerking. Het vraagt om data-
analyse om te bepalen hoeveel van 
de invoer en verwerking adequaat 
geschiedt. Met de Six Sigma-
methode wordt de kans op fouten 
bepaald en uitgedrukt in het aantal 
fouten dat gemaakt wordt op  een 
duizend of miljoen data-invoer of -
verwerkingsactiviteiten. Dit helpt om 
de noodzaak voor datakwaliteits-
verbetering voldoende duidelijk te 
maken en de inzichten kunnen 
worden verrijkt met de consequenties 
van slechte datakwaliteit die Finance 
en Risk ervaren in de huidige 
situatie. Dit dient
voldoende duidelijk te zijn, anders zal er weinig prioriteit ervaren worden en zal de 
actiebereidheid laag zijn. Verder moet de organisatie de capability ontwikkelen om 
volwassen met data om te kunnen gaan, anders leiden de datakwaliteitsinitiatieven tot 
frustratie. Men wil wel, maar weet soms niet hoe het aan te pakken. De verschillende 
functies en onderdelen moeten voldoende inzicht hebben in wat hen te doen staat en hoe ze 
dit kunnen aanpakken. Dit vereist een databeheersorganisatie en de veranderingen vragen 
een veranderaanpak.

Ten slotte moeten de eerste stappen voldoende concreet zijn zodat deze 
succesvol zijn en als voorbeeld kunnen dienen. Anders bestaat het risico dat alle 
investeringen tot niets leiden en wordt overgegaan tot de orde van de dag. En 
daarvoor is de datakwaliteitsuitdaging tè belangrijk, daar zijn de verzekeraars het 
over eens!
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Samenvatting

De verzekeraars zien de noodzaak en het belang 
van verbetering van datakwaliteit en werken daar 
ook aan. Het strategisch belang van goede 
datakwaliteit is evident echter Finance en 
riskfuncties ervaren de meeste last van slechte (of 
gebrekkige) datakwaliteit. Een integrale 
benadering, van bron tot eindgebruiker, is 
essentieel om echte oplossingen te vinden. 
Enerzijds is het verbeteren van datakwaliteit een 
‘gewone’ taak aan het worden, anderzijds is de 
uitdaging zodanig buitengewoon en disruptief dat 
specifieke maatregelen nodig zijn om dikt probleem 
structureel te adresseren. Dit om te voorkomen dat 
tijdelijke of halve maatregelen worden genomen die 
het probleem op termijn verergeren. Slechte 
datakwaliteit is echter niet het echte probleem 
maar een symptoom van onvolkomenheden in de 
organisatie, gebreken in de infrastructuur van de 
IT-systemen en een cultuurprobleem. Opvallend is 
de verdeeldheid onder verzekeraars over hoe de 
kwaliteit van data te verbeteren. Een ‘top-down’ en 
‘bottom-up’ aanpak hebben gelijke voorkeuren en 

lijken elkaars uitersten, tenzij vanuit de driehoek 
‘strategie, structuur en cultuur’ naar dit probleem 
wordt gekeken. De neiging bestaat om het 
probleemeigenaarschap enkel bij de IT-afdeling te 
beleggen, omdat data onlosmakelijk verbonden is 
met IT-systemen. Die beweging is echter te kort 
door de bocht, aangezien een integrale aanpak 
essentieel is voor een succesvolle beheersing van 
datakwaliteit. Sommige verzekeraars hebben 
slechte ervaringen met grote 
meerjarenprogramma’s, terwijl complexiteit 
inherent een complicatie is in dit vraagstuk. 
Desondanks zijn er enige praktische handreikingen 
vanuit de sector, deels geïnspireerd door het 
voortschrijdend inzicht bij banken, die we hebben 
samengevat in 5 tips. Deze tips vinden hun 
oorsprong primair in Lean, Six Sigma en 
changeprincipes en zijn direct toepasbaar. Maar 
houd de vervolgstappen te allen tijde voldoende 
concreet, zodat de inspanning niet stilvalt en niet 
wordt overgegaan tot de orde van de dag. 
Daarvoor is de datakwaliteituitdaging tè belangrijk!
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