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Waar krijg 

je antwoord op?

Hoe staan de 200+ power bi getrainde professionals er nu voor?

Inzicht krijgen in de meest voorkomende succesfactoren en hindernissen

Terugkoppelen over de impact die dit onderzoek heeft op onze producten



Agenda

1
2

3
4

Inleiding

Onderzoeksresultaten

Onze Lessons Learned: Klantcasus

Mini workshop: Oorzaak & gevolg

5 Impact op onze trainingen

6 Q&A



▪ Techniek – wat bij connectivity issues?

▪ Vragen stellen via de chat

▪ PE-punten – aanwezigheidsregistratie

Van fysiek naar online



Maak kennis met

Lars Deneer 

& 

Bart Kemp
EMAIL: b.kemp@fincompany.nl

EMAIL: l.deneer@fincompany.nl

MSc Business 

Administration

Register Controller, Master Blackbelt, Partner 

bij Fin en certified developer in nieuwe digitale 

tools zoals Power BI, UiPath, etc.

MSc Business 

Administration

Register Controller, Register Accountant en meer 

dan 10+ jaar ondernemer op het gebied van 

financiële vooruitgang en ontwikkeling



Onderzoeks-

resultaten 

Wat kunnen we leren, van een 

representatieve enquête onder 

alle oud fin Power Bi trainees?



FiN Company Master Template

▪ Van alle FIN getrainde BI experts, 

heeft 42% de enquête ingevuld.

▪ 40% werkt in de non-profit

▪ Ongeveer de helft van de 

deelnemers is ZZP’er.

▪ En 67% is senior manager of 

teamlead.

De deelnemers

24%

19%

36%

21%

Gebruiken jullie Power BI?

Nee, en dat blijft
ook zo

In onderzoek

Ja, we zijn Power
BI aan het
implementeren

Ja, we gebruiken
Power BI
structureel



Lessons Learned: Nee, geen power BI

Geeft aan alleen Excel te gebruiken.60%

80% Heeft geen datawarehouse

De meest gehoorde redenen zijn:

• geen prioriteit

• Past niet in IT beleid

• Te hoge (des) investering

Niemand, geeft aan dat zijn of haar organisatie 

tevreden is met de huidige BI tools.

• Een werkend voorbeeld zien;

• een heldere business case; 

• de samenhang met onze huidige tools begrijpen;

Worden gezien als de belangrijkste vraagstukken om verder te kunnen gaan



Lessons Learned: In onderzoek

Geeft aan alleen Excel te gebruiken.50%

30% Heeft geen datawarehouse

Het initiatief (70%) komt vaak vanuit de finance 

afdeling, IT is vaak direct betrokken (60%)

Gemiddeld zit de deze groep nog aan het

begin van het traject (25 uit 100) en besteden 

ze relatief weinig tijd (>4 uur) aan PBI

• De kosten van een desinvestering

• Toekomst bestendigheid van de applicatie

• IT governance & security

Worden gezien als de belangrijkste vraagstukken om tot een besluit te komen

Een vergelijkbare casus zien, wordt in de 

meeste gevallen (70%) gezien als 

cruciaal om een doorbraak te realiseren.



Lessons Learned: In implementatie

Geeft aan alleen Excel te gebruiken.60%

10% Heeft geen datawarehouse

De lead van het project is 50-50 verdeeld tussen 

IT en Finance.

Kleine teams (>5) zijn met de implementatie, 

welke gemiddeld genomen halverwege is en waar 

gemiddeld 4 uur per week aan besteed wordt.

• De positie van F&C in de gekozen inrichting

• De acceptatie door IT

Worden gezien als de belangrijkste succesfactoren

Technische vraagstukken (relatiemodel, 

database-kwaliteit, DAX-taal etc.), spelen 

het meeste tijdens de implementatie



Lessons Learned: In gebruik

Gebruikt andere tools naar PW-BI30%

10% Heeft geen datawarehouse

Zodra power Bi gebruikt wordt, gaat het vaak 

veel verder als binnen de Finance afdeling 

alleen (60%)

In de helft van alle gevallen is power BI een 

integraal onderdeel van het performance 

management systeem.

Het is 50-50 tussen pragmatische oplossingen (data klaar zetten) 

en directe koppelingen tot gegevensbronnen, en financials 

besteden gemiddeld 8 uur per week aan PWBI 

10%
Slechts gebruikt power Bi bij de 

periodieke afsluiting.



FIN’s          

Lessons Learned

Wat hebben wij als Fin aan 

kennis opgedaan?



▪ Succes vanuit alleen twee daagse training is best lastig.

▪ Begeleiding on the job, samenwerken in een team 

maakt veel verschil.

▪ Impact van de persoon, heeft een groot effect

▪ Projectmatige aanpak geeft een enorme boost

▪ Rollen bepalen tussen afdelingen

▪ Technische valkuilen zijn een groot risico

Recap: Wat zien wij?



▪ Teveel, te snel gedeeld

▪ Geen duidelijke scope en doelstelling

▪ Geen goede structuur (relatiemodel) in de opbouw

▪ Geen goede governance, rollenmatrix, etc.

▪ Teveel veranderingen in brondata toestaan

▪ Teveel innovatie, te snel

Technische valkuilen



Klantcasus: Projectmatige aanpak



Klantcasus:  Risico vergelijk



Klantcasus: Tool vergelijk



Klantcasus:

Workshop

Samen inzicht creëren voor je 

begint.



Power BI
▪ …..

▪ …..

▪ …..

Power BI is         

Geen succes          



Jezelf
▪ …..

▪ …..

▪ …..

Infrastructuur & systemen
▪ …..

▪ …..

▪ …..

Politiek/Intern
▪ …..

▪ …..

▪ …..



En FIN?

Wat doen wij met deze kennis?



Training

Een training voor iedereen die Power BI 

al gebruikt maar een stap verder wilt gaan 

en zichzelf als een echte Key User wilt 

positioneren

FiN Company Master Template

Een training voor iedereen die naast een 

theoretisch kader ook onder begeleiding 

aan de slag wilt met een praktijkopdracht 

op zijn of haar eigen werkplek om zo 

gegarandeerd succes te organiseren. 

Had je met de kennis 

van nu, een andere 

training gekozen



Hét moment

voor al je vragen.


