
Whitepaper

Optimaliseer 
je tactische 
belissingen.



“Goed, dit duurt al veel te lang, laten we er maar een klap op geven. 

Wat zegt jouw gevoel?”, klinkt het in de vergaderzaal. Het zweet 

breekt je uit. Je hebt je goed voorbereid, maar hoe weet je 100 

procent zeker dat je de juiste beslissing neemt? 

Het nemen van tactische beslissingen evolueert en staat aan de 

voet van een revolutie. De industriële revolutie automatiseerde 

handmatige processen, wat gepaard ging met een stuk meer 

efficiëntie. Diezelfde automatisering gaat ook de wereld van 

belissers veranderen. Dankzij datascience, modellen en software 

verschuift de rol van uitvoerder naar controller. 

De meeste bedrijven zijn hier nog niet zo bedreven in, terwijl 

het voor een gigantische rendementstijging kan zorgen. Wil 

je voorsprong nemen op je concurrentie? Start dan met het 

optimaliseren van je tactische beslissingen met data. In dit 

whitepaper leggen we je uit wat onze aanpak is.
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Onder tactische beslissingen verstaan wij beslissingen die gaan over de 

kern van je bedrijf. Zo’n beslissing kan bijvoorbeeld zijn welke producten je 

op welke manier aan welke klanten kunt aanbieden, tegen welke prijs. Je 

balanceert de verschillende belangen die nodig zijn om je organisatie te laten 

floreren en groeien. Hierbij moet je denken aan belangen zoals voorraad, 

omzet, marge en bedrijfsrisico. 

Tactische beslissingen maak je frequent en de belangen zijn groot, 

waardoor  het gebruiken van data en analyses erg waardevol kan zijn. 

Deze beslissingen worden op alle lagen van je organisatie genomen. Met 

de juiste tools kun je miljoenen scenario’s doorrekenen. Sommige tactische 

beslissingen hebben op zichzelf al een grote impact, zoals: ‘wat wordt de 

indeling van een bouwkavel?’, terwijl anderen impact hebben door de som 

van kleinere impacts, zoals: ‘geef ik tien cent meer of minder korting?’

De betere beslissingen om tot de optimale invulling te komen uiten zich in de 

volgende resultaten: 

Wat zijn tactische 
belissingen?
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Meer winst Efficiënter & 

goedkoper proces

Voldoen aan wet- 

en regelgeving

Hoger marktaandeel Lager risico



Er ligt een enorme kracht verscholen in alle data die beschikbaar is. Die data 

ligt intern en extern. Lukt het jou al om op basis van deze data daadwerkelijk 

tactische beslissingen te verbeteren en daarmee optimaal te scoren om de 

bovengenoemde resultaten? Voor de meeste organisaties is dit al in werking 

gezet. Naar onze mening moet er aan zes randvoorwaarden worden voldaan.

Randvoorwaarden 
voor optimale 
tactische 
beslissingen.

Veneficus | whitepaper tactical decision making

Management Data Modellen Algoritmes Tooling Management

Wil, enthousiasme en 
commitment vanuit het 

management is het startpunt 
voor geoptimaliseerde 

beslissingen

Vervolgens breng je in kaart 
welke data intern en extern 

beschikbaar is. 

De data is nodig om modellen 
en business rules toe te voegen 
die uiteindelijk de beslissingen 

suggereren. 

Optimalisatie algoritmes 
worden gebruikt om de beste 

beslissing te definiëren. 

Tooling is nodig om deze 
modellen op frequente basis 
te kunnen laten draaien en 

de beslissingen inzichtelijk te 
maken. 

De organisatie moet ten slotte 
frequent met de modellen 
gaan werken. Een cruciale, 

laatste stap. 



Hoe weet je nu waar je staat en waar je naar toe kan? Om dit voor jouw 

organisatie te achterhalen ontwikkelden we een scoremodel. Aan de hand 

hiervan weet je waar je staat, waar je heen wilt en hoe je verder kan komen. 

Belangrijk is ook dat de business case om een beslissing te optimaliseren wel 

moet kloppen, dus niet alles hoeft een 10 te worden. Als iedereen het daar maar 

over eens is en het een duidelijke keuze is. 

Waar staan jouw 
tactische belissingen?
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Vol automatisch 
proces

Je vertrouwt volledig op 
systemen en alles is 100% 

geautomatiseerd. De gebruiker 
is controller in plaats van 

uitvoerder.

Automatische
beslissingen

Beslissingen zijn 
geautomatiseerd, maar er is 

iemand die het af moet 
trappen. Er is nog een 
menselijke supervisor.

Suggesties in 
scope

Je voegt aan fase 6 suggesties 
toe. De gebruiker beslist wat hij 

of zij hiermee doet.

Dirigerend & 
restricties gebruiker

Een gebruiker zet nu eigen 
voorkeuren in (bijv. stabiel 

optimum in plaats van absoluut 
optimum).

Voorspellingen
in scope

Beslissingen op basis van 
complexe beslisregels, met 

voorspelling van toekomst. Het 
is nog wel steeds een persoon.

Diagnostisch, 
complexe businessrules

Handmatige beslissingen op basis 
van complexe beslisregels en 

berekeningen voor grove 
schattingen. Persoon neemt 

uiteindelijk beslissing. 

Diagnostische 
verklaring

Onderbouwing waarom bepaalde 
besluiten zo uitpakten, eventueel 

op basis van extra data. Voor 
besluiten wordt nog geen gebruik 

gemaakt van beslisregels of 
modellen. 

Beschrijvend

(Pseudo) dataverzameling & 
beslisregels. Maar een persoon 

neemt de beslissing, op 
onderbuikgevoel.

Tegeltjes 
wijsheden

Je vult fase 1 aan met wat 
basale data, die je handmatig 
verzamelt. Je past beslisregels 

op gevoel toe.
Non-factual 
desicion making

Je neemt ongefundeerd 
beslissingen, op basis van 

onderbuikgevoel en ervaring, 
gegeven het eigen kader.



Over ons.
Veneficus. Factual Decision Making. Beslissers ondersteunen om 

het verschil te maken door de kracht van data te gebruiken: dat 

is ons doel! We werken met de perfecte mix van magie en logica, 

om data en business samen te brengen. Wij willen alle frequente, 

tactische beslissingen verbeteren. Niet alleen voor een hoger 

rendement en minder risico, maar ook om ervoor te zorgen dat 

iedereen in control is. Wij willen dat iedereen het beste uit zichzelf 

kan halen en het is hartstikke zonde van je tijd om continu bezig 

te zijn met het regelen van beslissingen. En wat dacht je van alle 

stress die dat oplevert? 

Onze data, modellen en applicaties helpen je het beste uit jezelf te 

halen en zorgen ervoor dat je met een gerust hart in slaap valt. Je 

hebt de touwtjes in handen, maakt de best mogelijke beslissingen 

en haalt het maximale uit je processen. Sweet dreams!
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