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Big data: 
hype of 
goudmijn
voor advies?

Wat zijn nu eigenlijk big data? Gartner heeft big data 
omschreven als de som van transacties, interacties en 
observaties. Een voorbeeld: u bestelt een tablet bij een 
webwinkel. Daarbij vult u uw persoonsgegevens in en 
maakt een account aan voor toekomstige transacties. U 
betaalt via Ideal (transactie). De volgende dag arriveert 
per koerier uw nieuwe aanwinst. Tussentijds onvangt u 
per mail updates over de verwachte levertijd (inter-
actie). U installeert Twitter en uit online uw geluk over 
uw aanwinst. De volgende keer dat u Google opent ziet 
u rechts allerlei aanbiedingen staan voor een hardcover 
(observatie) die u uiteraard dringend nodig blijkt te 
hebben. Het dataspoor dat u heeft achtergelaten op het 
internet voedt hierbij de big datastroom, die bijvoor-

Hoe worden big data omgezet in gestructureerde informatie en zijn er 
mogelijkheden voor een accountant om hier een adviserende rol in te 
spelen? Een verkenning.
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beeld door allerlei applicaties wordt gebruikt om uw 
consumentengedrag te analyseren. 

Van big data naar gestructureerde informatie
Uit het voorbeeld van de bestelde tablet blijkt dat de 

e-commerce-actie heeft geleid tot een big data-stroom, 
gevolgd door een transactiestroom, waarbij u, zonder 
dat u dat door had, al de stamdata in de vorm van een 
formulier aanleverde aan de leverancier. Die kan deze 
data weer gebruiken om zijn interne management-
rapportages mee te vullen, waarbij gebruik wordt ge-
maakt van een metadata-model met voorgedefinieerde 
rapportsjablonen om op gestructureerde wijze informa-
tie te genereren. 

Big data 
Bewering Gespreksthema
Bestaan  Niets is zo vernietigend als een negatieve recensie op de website van uw klant of een serie nega-

tieve tweets als er iets mis gaat bij het uitleveren van een order. Daar wil je als klant bovenop 
zitten, maar hoe dan? Wat denkt u van het inrichten van monitoringtools die het bestaan van 
dergelijke negatieve uitingen er direct uitpikken, zodat uw klant snel kan ingrijpen en reageren?

volledigheid  Hoeveel leads of orders krijgt de klant binnen via e-mail, Twitter of LinkedIn? Misschien nu nog 
niet zoveel, maar dat aantal zal snel stijgen. Het inrichten van de CRM-applicaties, zodat leads en 
orders vanuit alle kanalen snel volledig en efficiënt worden verwerkt, kan een belangrijke stap zijn 
voor de klant. Vooral orders die in een dergelijk kanaal blijven hangen, vormen hier een interessant 
aanknopingspunt voor de accountant om in gesprek te komen.

exclusiviteit  Op welk punt vindt de koppeling plaats tussen de online en offline wereld in de vorm van een ERP-
pakket en hoe is dit koppelpunt beveiligd tegen ongewenste visite van buitenaf? Het beeld van de 
openstaande voor- of achterdeur vormt hier een mooie analogie om duidelijk te maken waar het 
probleem zit voor de klant. 

Stamdata en transactiedata
Bewering Gespreksthema
volledigheid  Hoe beter de kwaliteit van de stamdata, hoe minder werk er komt kijken bij het verwerken van 

transacties. Geen onwelkome stelling in deze tijden van crisis en besparing. Een thema waar de 
klant graag met u over in gesprek gaat en waar u als accountant makkelijk op kunt scoren.  
Administratieve organisatie behoort immers tot uw vak. 

Juistheid  Wat kan er worden geautomatiseerd als het gaat om controleren van de financiële verwerkings-
processen. Tijd om samen met uw klant eens op bezoek te gaan bij de ERP-leverancier! Ook hier 
komt uw kennis goed van pas en zal de klant u dankbaar zijn als de betrouwbaarheid en snelheid 
van het financiële verwerkingsproces kan worden verbeterd, doordat u samen door de instellingen 
van de applicatie loopt en kijkt waar de gaten in de inrichting zitten.

 Figuur 1 laat de verschillende datasoorten zien en 
hoe zij met elkaar interacteren tijdens een online han-
deling. Koppelen we de soorten data aan beweringen, 
dan ontstaat een interessant plaatje vanuit adviesper-
spectief en vanuit het risicodenken bij een jaarreke-
ningcontrole. Bij big data gaat het om de vraag: wat is 
de bron van de data en is deze betrouwbaar (bestaan) 
en is de input vanuit alle relevante kanalen volledig 
verwerkt in de verkoop- en inkoopadministratie? Bij 
transactie- en stamdata gaat het om de integriteit van 
de data (juist en volledig) en om de vraag of de uit-
voerende persoon bevoegd was om de transactie uit te 
voeren (exclusiviteit). Bij stamdata willen we ook  
weten wie de data heeft gewijzigd (controleerbaar-
heid). Bij metadata spelen juistheid en volledigheid 
van de gehanteerde taxonomie en de controleerbaar-
heid van de toepaste mapping vanuit de brondata naar 
deze taxonomie een belangrijke rol. Bij de einduitkomst 
van de datastroom, de gestructureerde informatie geldt 
dat ook voor de (wettelijk voorgeschreven) presentatie 
en de juiste waardering van schattingsposten. Uiter-
aard speelt bij alle datasoorten impliciet de exclusivi-
teitsbewering mee: wie heeft er toegang tot de data en 
is deze persoon geautoriseerd?

Beweringen en gespreksthema’s
Per datasoort zijn op basis van een koppeling met 

beweringen gespreksthema’s te bedenken die u op korte 
termijn als accountant mooie advieskansen kunnen  
bieden en op lange termijn meer controle-efficiency.

Figuur 1:  
van big data naar informatie
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controleer-  Iedere klant vertrouwt zijn medewerkers, anders had hij ze niet aangenomen, dus hoe groot is  
de noodzaak om te kunnen achterhalen wie wat in een IT-systeem heeft aangepast? Laten we 
beginnen met vast te stellen dat het thema hier niet zozeer vertrouwen is, maar meer continuïteit 
van gegevensverwerking. Ga eens samen met uw klant na hoe makkelijk of moeilijk het is om na 
een storing de oorzaak te achterhalen en onderzoek samen of het loggen van handelingen hierbij 
een toegevoegde waarde heeft. Voorkomen is beter dan genezen.

Beschik-  Het gaat goed tot het goed mis gaat, een bekend gegeven als het om de beschikbaarheid van het 
IT-systeem gaat. Controleer eens ongevraagd de back-up-procedures van uw klant en stoft u de 
server in de bezemkast eens samen af. Maak de klant duidelijk dat steeds meer van zijn cruciale 
bedrijfsdata in die stoffige bezemkast aan het belanden is. Wat stof en warmte doen met elektro-
nica is best uit te leggen en hoe makkelijk de bezemkast is open te breken ook. 

exclusiviteit  Met het thema toegang tot stam- en transactiedata zit u direct in uw eigen straatje te vegen als 
accountant. Immers, hoe beter de klant dit onderwerp regelt hoe meer u kunt steunen op de  
kwaliteit van de processen tijdens een systeemgerichte jaarrekeningcontrole. Laat de klant hier nu 
net kiezen voor praktische hanteerbaarheid in plaats van optimale inrichting van de autorisatie-
tabellen. Dat is jammer voor u, maar vooral ook voor de klant. De hoeveelheid werk die nodig is 
om er zeker van te zijn dat er geen rare dingen zijn gebeurd doordat gebruikers te praktisch zijn 
omgegaan met hun rechten kan aanzienlijk naar beneden. Met deze insteek krijgt u ineens wel  
een dga aan tafel als het gaat om het thema toegangsbeveiliging.

Metadata
Bewering Gespreksthema
Juistheid  Kan de klant vertrouwen op zijn managementinformatie? Om die vraag te kunnen beantwoorden 

moet er worden gekeken hoe de software informatie verdicht en vertaalt. Bekijk eens een belang-
rijke rapportage uit het ERP-systeem van de klant en ga eens na waar de informatie vandaan komt. 
Een dergelijk onderzoek leidt niet zelden tot interessante bevindingen en inzichten voor zowel 
klant als accountant. 

volledigheid  Welke informatie staat niet in een rapport? Dat is de vraag waar het hier om gaat. Lees de bron-
data in Excel in en kijk of u tot dezelfde aansluitingen kunt komen. Zo niet, dan hebt u hier de 
basis voor een goed gesprek.

controleer-  Is de software zo in te richten dat tot op transactieregelniveau de samenstelling van informatie  
te achterhalen is met een druk op de knop? Vaak is die functionaliteit er wel in de moderne  
ERP-omgevingen, maar weet een klant niet hoe dit is in te richten. Ook hier geldt: u bespaart de 
klant tijd en geld. 

exclusiviteit  Is er een goede managementrapportage, dan moet dat zo blijven. Een belangrijke vraag is: wie mag 
er bij de ontwikkelmodules voor rapporten en hoe weet de klant zeker dat er niet opeens heel 
andere informatie in zijn rapporten wordt opgenomen? Goed om samen naar te kijken.

Gestructureerde informatie
Presentatie  Kijkt u alleen of de gepresenteerde informatie voldoet aan de wettelijke eisen of gaat u verder en 

definieert u met uw klant KPI’s, processen en rapporten die de echte bedrijfsinformatie leveren. 
Maak eens een rapport voor uw klant dat echt aansluit op zijn informatiebehoefte. Wedden dat dit 
leidt tot een nieuwe stroom aan adviesvragen. 

Waardering  Zeker als een deel van de rapportages in Excel landt is het de moeite waard om na te gaan welke 
aannames er in de spreadsheets zijn gebouwd in de vorm van slimme rekenregels. Het zal niet  
de eerste keer zijn dat er fouten in een spreadsheet staan of dat de boekhouder zijn eigen inter-
pretatie aan cijfers heeft gegeven. 

exclusiviteit  Wat voor metadata geldt op het gebied van exclusiviteit geldt uiteraard ook voor gestructureerde 
informatie.
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Kans
De integratie van big data in het bedrijfsproces zal 

versnellen en toenemen. De hype zal overgaan, maar 
het verschijnsel niet. Voor de accountant ligt er een 
prachtige kans om de klant te adviseren bij het onder-
kennen en oplossen van beheersingsrisico’s op het  
snijvlak van de online en offline informatieverwerking. 
Dit gaat uiteraard niet vanzelf. De klant ziet u als  

accountant nog niet als deskundige op dit vlak. Verras 
uw klant eens met een ongevraagd rapport of een spon-
taan onderzoek, zonder daar gelijk een nota voor te 
sturen. U zult zien: big data leidt ook tot big business. 
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