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Onder impuls van de CFO stelde de organisatie zich steeds meer de vraag of ze 
nog wel op de juiste manier beslissingen nam. Het is daar dat Steven Lehmann 
betrokken raakte bij de digitale transformatie. “De grote doorbraak in de financiële 
toepassingen was het gebruik van artificiële intelligentie.”

Robot als tussenstap
Een belangrijke tussenstap daarbij was de implementatie van een vijftal admini
stratieve robots. Eén robot slaagde erin om bij het boeken van journaalposten de 
kwaliteit van de gegevens aanzienlijk te verbeteren. Een andere zorgt intussen voor 
de volledige verwerking van de accruals (overlooprekeningen), gecombineerd met 
een hogere kwaliteit. “Die doorbraak leidde tot nieuwe inzichten. We konden veel 
grotere efficiëntiewinsten boeken wanneer we de projecten ook in een breder kader 
plaatsten: meer afdelingen, meer medewerkers, meer thema’s.”

“De eerste toepassing van artificiële intelligentie die we realiseerden, was de chatbot 
waarmee medewerkers zonder SAPkennis via een portaal toch informatie konden 
verkrijgen over verkoopcijfers, operationele uitgaven, investeringen, openstaande 
facturen, enzovoort.” Een belangrijk inzicht voor het team was de vaststelling dat de 
invoering van die nieuwe oplossingen niet altijd een succes was. “We stelden vast 

Het departement Global Analytics 
& Data Foundation van UCB heeft 
op korte tijd al heel wat verwezen-
lijkt. Het biofarmaceutisch bedrijf 
investeert in de verspreiding van de 
kennis over analytics en AI door-
heen het hele bedrijf. Met specifie-
ke aandacht voor leren om de juiste 
vragen te stellen.

UCB is een wereldwijde fabrikant van 
biofarmaceutische producten voor zwa
re aandoeningen als epilepsie, andere 
kwalen van het centrale zenuwstelsel, 
psoriasis en steeds meer voor zeldza
me ziektes. “Het bedrijf is altijd al heel 
gericht geweest op waarde voor de pa
tiënt en in functie daarvan wordt er veel 
geïnvesteerd. UCB heeft nu een goed 
gevulde pijplijn met een groot aantal 
veelbelovende medicamenten die er
aan komen”, zegt Steven Lehmann.

Steven Lehmann leidt het ‘Insight to Im
pact’project en ziet de ambitie stijgen. 

Denk groter
Steven Lehmann (head of global analytics & data foundation)

“We organiseren vaak hackathons waarbij 
teams een oplossing voor een specifiek pro-

bleem moeten vinden.”
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Steven Lehmann ziet voor de toekomst vier belangrijke uitdagingen.

1. De kennis van analytics en AI moet snel verbeteren. In de nabije toe
komst zullen die toepassingen even courant zijn als Excel nu. In de 
UCB AI Academy leren medewerkers al na enkele uren goed werkende 
programma’s te schrijven of een blockchain te bouwen. Op die basis 
zal ook het principe van de datagedreven organisatie vaste voet aan 
de grond krijgen.

2. Data wordt het nieuwe goud, maar alleen als we ook de context goed 
kennen. De huidige manier van gegevensopslag in relationele databan
ken doet daar geen recht aan. We hebben nieuwe opslagtechnologie 
nodig.

3. Naarmate de kennis groeit, zullen er ook steeds meer toepassingen 
komen die concrete antwoorden bieden op reële vragen. De analyse 
zal steeds vaker gaan over toekomstige ontwikkelingen, denk maar 
aan systemen die zo vroeg mogelijk waarschuwen als een limiet niet 
gehaald wordt.

4. Hou rekening met mislukkingen. De analyse van een bepaald feno
meen kan correct zijn, maar als niemand de conclusie aanvaardt, ben 
je er niets mee. Het loont om het juiste moment af te wachten.

“Het initiatief rond het gebruik van artificiële in-
telligentie verbreden we nu zodanig dat we fore-

casts maken voor elk product in elke markt.”

dat nogal wat medewerkers de chatbot 
vragen stelden zoals ‘Is mijn factuur al 
betaald?’. Het antwoord was vaak ‘nee’. 
De medewerkers waren dan niet tevre
den.” De teamleden kwamen uiteinde
lijk tot het inzicht dat de medewerkers 
eigenlijk een andere vraag hadden wil
len stellen, namelijk: ‘Wanneer wordt de 
factuur betaald?’. Het verschil tussen 
wat een medewerker eigenlijk wil en 
wat hij echt vraagt, kan een robot niet 
altijd overbruggen. “Het zelflerende as
pect kent ook zijn beperkingen. Dat los
sen we op door een betere governance 
tussen AI en de mensen.”

Het analytics-departement
Die hindernissen hielden het team 
echter niet tegen. De CFO porde hen 
aan om steeds ambitieuzer te worden. 
“Spelen we niet te veel op veilig? Zijn we 
wel ambitieus genoeg?” Binnen UCB is 
dan een departement Global Analytics 
& Data Foundation opgericht. Steven 
Lehmann staat daar nu aan het hoofd. 
Doel is om de opgedane ervaring in de 
hele organisatie toe te passen: sales, 

operational excellence en finance. “We 
industrialiseren de digitale transforma
tie. Het initiatief rond het gebruik van 
artificiële intelligentie verbreden we nu 
zodanig dat we forecasts maken, niet 
alleen voor elk departement van UCB, 
maar bijvoorbeeld ook voor elk product 
in elke markt. En van elke concurrent 
in alle regio’s. De kwaliteit van die fo
recasts is minstens even goed als de 
manuele rapporten die we voorheen 
maakten. Maar de AIforecasts komen 
automatisch uit het systeem, zonder dat 

iemand er tijd moet aan besteden. En 
het zijn er veel meer. Het is onmoge
lijk om al die forecasts manueel uit te 
werken. Intussen zijn deze rapporten al
gemeen aanvaard in de organisatie en 
maken ze altijd minstens deel uit van de 
discussie. Samenvattingen van die fo

recasts liggen op de tafel tijdens verga
deringen van het topmanagement. We 
zien tegelijk wel dat sommige managers 
nog steeds hun eigen forecast blijven 
maken. Dat kan ook geen kwaad: voor 
zeer belangrijke thema’s of heel grote 
markten, is een alternatieve visie nooit 
slecht.”

Op vier maanden tijd heeft UCB ook 
een automatisch budget gegenereerd 
voor het hele bedrijf. Daarbij houdt het 
rekening met allerlei aspecten zoals 

zakenreizen, verkooptrends, salaris
verhogingen, groei van concurrenten, 
investeringen en omzetverwachtingen.

Veel nood aan change management
Steven Lehmann stelt vast dat niet ie
dereen binnen de organisatie de analy
ses en conclusies aanvaardt. Collega’s 
lijken bang te zijn voor de impact van 
die nieuwe tendens op hun job. Dat 
heeft ook te maken met de aanpak van 
het team in die periode: een sterke focus 
op de technologie en weinig op de me
dewerkers. Het change management 
moest een stuk beter.

Om die reden lanceert UCB intussen 
een AI Academy waar alle medewer
kers een training kunnen krijgen over 
de mogelijkheden van artificiële intelli
gentie in hun afdeling. “Zo kunnen ze 
bijvoorbeeld zelf forecasts leren maken 
aan de hand van realistische data uit 
hun eigen departement. Zo leren ze 
de algoritmes kennen en zien ze wat 
mogelijk is. Na een achttal technische 
lessen kan er bij een aantal toch nog 
weerstand bestaan. Daarom focussen 
we steeds meer ook op het veranderen 
van de mindset.”

Jonge mensen en gratis tools
UCB heeft het departement Global Ana
lytics & Data Foundation ambitieus aan
gepakt met intussen 24 medewerkers 

Toekomst
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De financiële afdeling is wel vaak betrokken bij projecten rond analytics, 
robotica en artificiële intelligentie, maar vaak stoten de initiatiefnemers 
net daar op weerstand. CFO’s zijn van oudsher gericht op cijfergegevens 
die volledig kloppen. Actief is gelijk aan passief, dat mag geen euro 
verschillen.

Dat lukt vaak niet in transformatieprocessen. “De robot gaat elektronische 
facturen zonder fout verwerken, maar we moeten goed beseffen dat het 
nog jaren zal duren voor de laatste papieren factuur is verdwenen. Ik 
denk dat financiële medewerkers zich niet moeten focussen op dergelijke 
administratieve processen. Met forecasts en analyses in de hand worden 
ze de partner van de operationele managers die belangrijke beslissingen 
nemen. Als zij bijvoorbeeld kunnen voorspellen welke facturen te laat 
betaald zullen worden, kunnen ze nog actie ondernemen”, zegt Steven 
Lehmann. (PO)

en een bredere samenwerking tussen 
IT en de operationele afdelingen. Het 
team werd echter klein opgestart met 
een zestal mensen die meestal intern 
gerekruteerd werden uit de IT en fi
nance departementen. Het gaat vaak 
om nog heel jonge profielen. Een aan
tal nieuwe medewerkers kwam recht 
van de universiteit. Steven Lehmann: 
“We kozen voor een lage kostprijs en 
verdienden onze eigen werkingsmid
delen. We kochten ook geen nieuwe 
ITtoepassingen en tools. Het is net onze 
bedoeling om de bestaande systemen 
optimaal te gebruiken en alle functiona
liteiten eruit te halen. Daarnaast kiezen 
we in de eerste plaats opensource
toepassingen: de programmeertaal 
R bijvoorbeeld. We hanteren ook een 
opensourcealgoritme dat al in 1988 is 
gepubliceerd. UCB investeert wel sterk 
in de aankoop van externe data, zeker 
als het specifiek gaat over de farmasec

tor, de geneesmiddelen en de concur
renten. Maar anderzijds maken we ook 
intensief gebruik van gratis bronnen 
zoals Google Trends.”

Intussen telt het team al 24 mensen met 
heel grote variëteit in achtergrond en 
nationaliteit. Het gaat om profielen uit 
HR, engineering, innovatie, operatio
nele afdelingen enzovoort. Die waaier 
zal nog verbreed worden met filosofen 
en psychologen. Doelstelling is om het 
team uit te breiden tot dertig medewer
kers.

Stel de juiste vraag
Een hindernis voor een succesvolle in
voering van analytics in de organisa
tie zijn de beperkingen van het denken 
zelf. “We organiseren vaak hackathons 
waarbij teams een oplossing voor een 
specifiek probleem moeten vinden. Als 
we dezelfde vraag stellen aan verschil

Finance wil 100%

lende teams, maar we geven elk team 
een ander besparingsobjectief — 10 
en 100 miljoen euro — dan zal je zien 
dat het eerste team een voorstel heeft 
om bijvoorbeeld 9 miljoen te besparen. 
Het tweede team zal echter een reductie 
van 50 miljoen uitwerken. Die vaststel
ling maak ik telkens opnieuw. Daaruit 
vloeit het inzicht voort dat je mensen 
moet laten denken buiten die grenzen. 
Op die manier ontstaan de ambitieuze 
inzichten.”

Een kleiner team houdt zich onledig 
in het virtuele Insight Innovation Lab, 
dat mikt op de grote doorbraken met 
een hoog risico maar potentieel met 
een heel grote opbrengst. In al die ini
tiatieven mikt Steven Lehmann op een 
brede scope. “We moeten onze port
folio van denken en doen verbreden. 
Design thinking is bijvoorbeeld heel 
goed, maar niet in alle omstandighe
den. Heel belangrijk is echter dat als 
we beloftevolle inzichten krijgen, dat 
we dan achteraf die beslissingen ook 
echt uitvoeren.”

Het team waakt er in zijn analyses over 
dat het uitgangspunt altijd gericht is op 
de belangen van de organisatie. “Je 
mag niet beginnen met het idee van hoe 
we analytics of AI kunnen toepassen. 
We moeten focussen op het voordeel 
dat we willen behalen, onafhankelijk 
van de manier waarop dat moet ge
beuren. Tegelijk moet je breed genoeg 
blijven denken. Een proces verbeteren 
is altijd goed, maar als het proces zelf 
onnodig blijkt te zijn, dan kan je het be
ter afschaffen.”

Tekst: Peter Ooms I Foto: GF I Illustratie: 
Shutterstock


