
Erasmus Q-Intelligence levert innovatieve oplossingen voor (big) data gerelateerde vraagstukken. Wij helpen onze 

 opdrachtgevers betere beslissingen te nemen op basis van ‘kwantitatieve intelligentie’. Dit doen wij door de inzet van 

Data Science, Machine Learning en Predictive & Prescriptive Analytics. Onze expertise berust op een ‘proven record’ van 

meer dan 60 jaar wetenschappelijk onderzoek, gecombineerd met de praktische toepassing van de hieruit verkregen 

 inzichten.

Waarmee kunnen we u helpen?

Wij transformeren data in informatie en informatie in kennis. Hiermee stellen wij onze opdrachtgevers in staat meerwaarde te 

genereren voor hun organisatie. Dit doen wij onder meer op de volgende terreinen:

Samen met onze opdrachtgevers komen wij tot oplossingen die zich vertalen in meetbare impact voor de organisatie, zoals meer 

omzet, minder kosten, extra klanten of een verhoogde efficiency. Wij geloven in duidelijke taal en heldere inzichten. Wij leveren 

overzichtelijke rapportages en/of gebruiksvriendelijke visuele tools. Zo hebben onze oplossingen invloed op de bedrijfsstrategie 

en op de resultaten. Door de combinatie van wetenschappelijke kwaliteit en de aandacht voor praktische relevantie wordt het 

belang van de opdrachtgever optimaal gediend.

Nadere kennismaking

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen  betekenen? 

Graag maken wij voor u inzichtelijk welke waarde er uit 

uw data gehaald kan worden. Bent u nog bezig data te 

verzamelen of een IT-infrastructuur op te zetten? Ook 

dan denken wij graag met u mee. Neemt u gerust contact 

op voor een vrijblijvende afspraak.

Erasmus University Rotterdam
Make it happen.

Operations

• Vraag-/afzetvoorspelling

• Allocatie van capaciteit

• Onderhoudsplanning

• Productieplanning

•   Voorraadbeheer

Marketing & Sales

• Assortimentsanalyse 

• Customer experience 
  management

• Personalisering en
 klantwaardebepaling

•  Prijsoptimalisatie  

•  Marketing planning

HR

• Talentaquisitie en -behoud

• Tevredenheidsanalyse

•  Loonkloofanalyse

• Verzuimanalyse

• Ondersteunen en 
 stimuleren effectief 
 leiderschap

Finance

• Risicoanalyse

•  Procescontrole

•  Optimalisatie 
creditmanagement

• Fraudedetectie

•   Analyse vermogens-
behoefte 

Management

• Beleidsevaluatie

• Scenario analyse

•   Lange termijn planning

•  Ondersteunen 
ontwerpvraagstukken

•  Ondersteunen strategische 
besluitvorming

Data Analytics & Advisory



Doel: Het voorspellen van de vraag naar producten en 

 diensten

Uitkomst: Betrouwbare voorspellingen als basis voor 

 operationele- en marketing-planning (zie ook www.fcast.app)

Doel: Het analyseren van de objectiviteit en kwaliteit van 

door derden ontwikkelde advies- en voorspelapplicaties

Uitkomst: Periodiek auditrapport ter validatie van de 

 applicatie

Doel: Het identificeren van de ‘drivers’ van mobiliteit en 

verzuim. Het kwantificeren van leiderschapseffectiviteit. 

Het in kaart brengen van een eventuele loonkloof

Uitkomst: Kwantitatief onderbouwde handvatten en richt-

lijnen voor succesvolle interventies op de juiste groep 

 medewerkers

Doel: Capaciteitsoptimalisatie (musea, productie-lijnen en 

logistiek), beslissingsondersteuning bij new product launches

Uitkomst: Op cijfers gebaseerde beslissingsondersteuning 

en visuele simulaties die knelpunten inzichtelijk maken en de 

effecten van interventies laten zien

Selectie van recente projecten

Bezoekadres:

Burg. Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Postadres:

Postbus 1738

3000 DR Rotterdam

Erasmus Q-Intelligence is verbonden aan het 

Econometrisch Instituut van de Erasmus School 

of Economics.

T  010 - 408 11 68

E  eqi@ese.eur.nl

W  www.eur.nl/eqi

Erasmus University Rotterdam
Make it happen.

Erasmus Q-Intelligence heeft de afgelopen jaren opmerkelijke resultaten gerealiseerd voor een groot aantal toonaangevende 

opdrachtgevers.

Audits: Scenario Analyses en optimalisatie:

HR Analytics:Forecasting:


