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Deze dissertatie vormt de basis voor theorieën over hoe organisaties effectief data 
op een strategische manier kunnen inzetten. Aan de hand van drie studies 
onderzoek ik hoe organisaties de strategische mogelijkheden van data verkennen. 
Mijn eerste studie betreft een systematisch literatuuronderzoek, om erachter te 
komen voor welke keuzes organisaties staan wanneer zij waarde willen realiseren 
met data. Dit onderzoek leidt tot de identificatie van zes debatten, die centraal zijn 
voor data-gedreven waarde realisatie. Ook formaliseer ik twee karakteristieken van 
big data die dit proces beïnvloeden: “portability” en “interconnectivity”. Mijn tweede 
studie betreft een case studie, om te begrijpen hoe data van invloed kunnen zijn op 
strategische keuzes en handelingen. Ik benadruk dat data zeer verschillend kunnen 
zijn, dat ze afhankelijk zijn van de context, en dat het zeer dynamische artefacten 
zijn. Op basis van de casus identificeer ik twee tegenstrijdige rollen van data in de 
strategievorming. In mijn derde studie analyseer ik vacatures voor verschillende 
leidinggevende posities, om inzicht te krijgen in de verwachte verantwoordelijkheden 
van zogenaamde “data analytics leaders”. Dit onderzoek leidt tot de identificatie van 
vier verantwoordelijkheden die karakteristiek zijn voor “data analytics leadership”. 
Bovendien toon ik welke posities veelal verantwoordelijk zijn voor het geven dergelijk 
leiderschap. De bevindingen van mijn studies tonen aan dat, hoewel data zeker van 
strategische waarde kunnen zijn, we niet al te optimistisch moeten zijn over de 
kansen die dit biedt. Met oog hierop, biedt de dissertatie inzichten waar zowel 
academici als professionals van kunnen leren. 
 


