
Tips voor 
datawetenschappers  

om tijd te winnen
Als datawetenschapper sta je op het kruispunt van 
wetenschap, engineering, business intelligence en wiskunde. 
Je hebt heel wat te doen: van codering en datavisualisatie tot 
het opschonen van datasets en het alert reageren op dagelijkse 
verantwoordelijkheden. Tenzij je jouw tijdsbesteding minutieus 
bijhoudt, zal je versteld staan hoe tijdrovend dit alles is. In 
een recent onderzoek van HP bij 350 datawetenschappers 
wereldwijd verklaarde 48 % meer tijd te besteden aan het 
organiseren van data dan aan het daadwerkelijk analyseren 
ervan.1

Jouw tijd is kostbaar. Efficiëntie is dus onontbeerlijk in jouw 
vak. Wie had ooit gedacht dat succes in jouw functie evenveel 
te maken kan hebben met timemanagement als met het onder 
de knie krijgen van de fijne kneepjes van SQL? We geven je zes 
tips om jouw workflow te optimaliseren en jouw tijd zo goed 
mogelijk te benutten.
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Het voorzien van contactpunten, bijvoorbeeld 
om te verzekeren dat je de juiste beslissingen 
neemt tijdens een project, is essentieel om 
tijd te besparen. 40 % van de bevraagde 
datawetenschappers meldt vaak aan de slag 
te gaan met data vooraleer een sluitend inzicht 
te hebben in de bedrijfsdoelstellingen.1 Dit 
gebrek aan communicatie leidt er vaak toe 
dat managers onrealistische verwachtingen 
koesteren ten aanzien van de resultaten van een 
project.

Het probleem kan verrassend genuanceerd 
zijn. Per slot van rekening zijn de stakeholders 
binnen het bedrijf en de datawetenschappers 
eerder technische mensen. Ze hanteren 
gewoon een verschillende woordenschat en 
communicatiestijl, wat met zich meebrengt dat 
beide groepen soms langs elkaar heen praten. 
Een cruciaal verschil: zakelijke stakeholders zijn 
geneigd om te denken in binaire resultaten, 
terwijl datawetenschap omgeven is met een 
aura van onzekerheid. Het afstemmen van jouw 
datagerichte benadering op de handelswijze 
van jouw stakeholders is essentieel.

“Zakelijke stakeholders zijn geneigd 
om te denken in binaire resultaten, 
terwijl datawetenschap omgeven is 
met een aura van onzekerheid.”

Ongeacht hoe technisch het thema is, is het 
belangrijk om te communiceren op een manier 
die relevant is voor de mensen die instaan voor 
de implementatie. Ken Jee, HP Workstations 
Ambassador2 en hoofd datawetenschap bij 
Scouts Consulting Group, houdt zich bezig 
met sportanalyse. “Niet veel atleten zullen 
bereid zijn om een oplossing in gebruik te 
nemen die ze niet begrijpen. Van start gaan 
met eenvoudigere, lineaire modellen, ook al 
zijn de resultaten wellicht niet zo goed, kan 
een doeltreffende manier zijn om mensen 
duidelijk te maken waarom we op een bepaalde 
manier een specifieke beslissing nemen.” Met 
andere woorden kan jouw project sneller 
geïmplementeerd worden als iedereen in het 
traject de waarde ervan onderschrijft.

Tijd besparen met proactieve communicatie 
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Jouw tijd is niet alleen kostbaar, maar wordt 
ook nog eens verdeeld over verschillende 
kortlopende en langlopende projecten. Dat 
houdt in dat een optimaal tijdsgebruik van 
het grootste belang is. Het optimaliseren van 
jouw tijd bij de aanvang van een project zal 
achteraf vaak een gouden zet blijken. Een 
courante fout die je verder in het proces veel 
tijd kan kosten, is dat je te snel begint met de 
modellering, vooraleer je het juiste inzicht hebt 
in jouw data. Wanneer je begint te werken aan 
een nieuw project, ben je er allicht op gebrand 
om te gaan modelleren; dat is tenslotte het 
boeiendste aspect van het werk. Ervaren 
datawetenschappers weten echter beter.

Louise Ferbach, HP Workstations Ambassador2 
en actief als actuaris-datawetenschapper in 
Frankrijk, zegt dat de uren die hier worden 
gespendeerd, de nuttigste tijdsbesteding 
kunnen blijken in het integrale project. Het 
gaat immers om het vinden van correlaties en, 
zoals Ferbach het stelt, “het leren kennen van 
jouw data.” Door hier tijd voor uit te trekken, 
zelfs een of twee dagen, kun je patronen 
ontdekken die jou helpen om jouw model 
vorm te geven. Uiteindelijk resulteert dit in een 
enorme tijdwinst.

Ook documentatie is een belangrijk deel 
van elk datawetenschappelijk project. 
Het vroegtijdig vastleggen van geschikte 
documentatie is cruciaal met het oog op meer 
efficiëntie en tijdwinst. Vergeet niet om ook 
jouw eigen code goed te documenteren. Een 
zwak gedocumenteerde code is een slechte 
gewoonte van zowel softwareontwikkelaars als 
datawetenschappers. Ga er nooit van uit dat 
je je een week, laat staan een maand later, nog 
zal herinneren wat jouw precieze voornemen 
was. Tijd voorzien voor documentatie betekent 
dat je jouw code niet hoeft te ontcijferen 
telkens je ernaar teruggrijpt.

Tijd besparen door jouw data 
vooraf te bestuderen
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Wat betreft de keuze van hardware, zijn 
CPU en GPU wellicht jouw eerste prioriteit. 
Gebruiksklare rekenkracht is een must om jouw 
dagelijkse werkzaamheden te verrichten en tijd 
te besparen.

Vaak kunnen ook eenvoudige dingen een groot 
verschil maken in die dagelijkse activiteiten. 
Veel keuzes van accessoires zijn persoonlijke 
beslissingen; ingegeven door comfort, gemak 
en voorkeur. Er is niet zoiets als een universeel 
accessoire dat tijd zal besparen en de efficiëntie 
zal verhogen voor iedereen. 

Zo heeft iedereen bijvoorbeeld een eigen 
voorkeur als het gaat om de muis. Paras 
Varshney, HP Workstations Ambassador2 
en datawetenschapper bij LogicAI in Polen, 
gebruikt maar zelden het clickpad van zijn 
laptop. In plaats daarvan is de muis een van zijn 
favoriete gadgets. Hij zegt dat hij veel sneller 
kan werken met een muis. 

Jee zweert dan weer bij zijn trackball. Hij 
werkt vaak tijdens een vlucht en vindt het 
bijgevolg ideaal dat hij de trackball niet hoeft 
te verplaatsen. Zo kan hij sneller werken op het 
kleine klaptafeltje.

Varshney is meer toegespitst op het scherm. 
“Ik werk graag met een gesplitst scherm. Sinds 
ik het gebogen HP Z38c-scherm heb, houd ik 
tegelijkertijd meerdere vensters open. Ik hoef 
geen vensters te veranderen of tussen tabs 
te wisselen, ze staan allemaal tegelijk open.” 
De aard van jouw werk vergt multitasking in 
veel open vensters met apps, browser tabs en 
dashboards.

Dat betekent dat een laptopscherm voor 
vertraging zal zorgen bij het openen en sluiten 
of bij het beheren van jouw werkomgeving. Het 
toevoegen van de juiste accessoires – van de 
juiste muis tot gebogen beeldschermen – kan je 
helpen om jouw workflow te optimaliseren en 
tijd te winnen.

Tijd besparen dankzij de juiste accessoires 
in jouw werkomgeving 
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Als datawetenschapper zit het herkennen van patronen in 
jouw DNA. Net zoals je toeziet op de optimalisering van jouw 
modellen, zijn er mogelijkheden om jouw dagelijkse routines 
te optimaliseren met het oog op een hogere productiviteit.

Tijd besparen door jouw 
productiviteitspatronen te herkennen

Jee werkt dan weer voltijds van thuis. Hij heeft 
veel nagedacht over zijn workflow en heeft 
in de loop van de dag tijdsblokken voorzien 
om zijn e-mails te verwerken. Hij vindt het 
erg inefficiënt om tegelijkertijd zijn eigenlijke 
werk te doen én e-mails te versturen. Telkens 
hij een e-mail bekijkt terwijl hij ander werk 
verricht, verliest hij kostbare minuten om zich 
weer te wijden aan zijn hoofdtaak. In een tijd 
waarin wordt verwacht dat iedereen nagenoeg 
ogenblikkelijk antwoordt op e-mail- of Slack-
berichten, kan het van kapitaal belang zijn om 
die tendens te stoppen door tijdsblokken te 
voorzien voor e-mails. Op die manier kan je 
jouw tijd optimaal benutten.

Geen twee mensen zijn hetzelfde. Bijgevolg 
is eenzelfde workflow niet optimaal voor 
iedereen. In een tijd waarin veel mensen 
thuiswerken, erkent Qishen Ha, HP 
Workstations Ambassador2 en ingenieur in 
machine learning bij LINE, dat een solitaire 
werkomgeving niets voor hem is. Hij wordt 
dan te veel afgeleid. Hij is liever op kantoor, 
omringd door andere mensen die allemaal 
aan het werk zijn. “Je kan je beter op het werk 
concentreren, vind ik,” zegt hij.
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Door te kiezen voor Windows Subsystem 
for Linux® kan je jouw efficiëntie aanzienlijk 
verhogen. Met WSL 23 kan je Linux-tools, 
-utilities en -toepassingen virtueel direct 
draaien binnen Windows; zonder beroep te 
doen op een dualboot-configuratie of virtuele 
machine. Jee zegt bijvoorbeeld dat hij niet 
langer op afstand toegang moet krijgen tot 
zijn Linux-workstation terwijl hij werkt op zijn 
Windows-desktop; een verbetering die zijn 
workflow soepeler maakt en versnelt. 

Zo blijken ook vooraf geconfigureerde 
software stacks ronduit een openbaring te zijn 
voor datawetenschappers die het genoegen 
hadden ermee te werken.

“Ik wist niet eens dat er zoiets bestond tot ik 
ermee geconfronteerd werd. Het heeft alles 
drastisch veranderd,” aldus Ferbach. “Wanneer 
HP je Data Science-computer levert, heeft 
die iets wat ze Data Science Software Stack 
noemen.” Die software stack vormt in essentie 
een uitgebreid pakket van toepassingen en 
omgevingen. Alles is vooraf geïnstalleerd 
met automatische updates. Dit voorkomt de 
onvermijdelijke software-incompatibiliteiten en 
foutopsporing die gepaard gaan met gewone 
installaties.

Tijd besparen met de juiste 
tools & configuraties
Het configureren van een nieuwe computer 
is altijd een uitdaging. Op een vraag daarover 
klaagt 42 % van de datawetenschappers dat ze 
te veel tijd besteden aan het configureren van 
hun dataomgeving, met een gemiddelde van 
vijf uren per week die eraan verloren gaan.1
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Afhankelijk van de jaren die je als datawetenschapper op 
de teller hebt, optimaliseer je jouw workflow waarschijnlijk 
al op een aantal manieren. Het is echter belangrijk om 
aandacht te hebben voor bijkomende manieren, die steeds 
verfijnder worden, om jouw tijd te optimaliseren naarmate 
jouw competenties en ervaring toenemen. “Eenvoudige 
vaardigheden, zoals het splitsen van schermen, komen 
van pas voor mensen die nieuw zijn in datawetenschap,” 
verklaart Varshney als hij het heeft over de beste manier om 
te werken met een groot scherm.

Een meer geavanceerde tool voor jouw toolkit? 
Automatisering. Elke datawetenschapper met enige ervaring 
kent de waarde van een geautomatiseerde workflow. Ze 
stellen immers snel vast dat bepaalde taken veel manuele 
handelingen vergen en steeds opnieuw moeten worden 
verricht. Het automatiseren van die taken kan hen enorm 
veel tijd besparen. Met slechts enkele commando’s kan je 
een integraal proces autonoom laten draaien.

Zoals blijkt uit alle genoemde tips, kan je tal 
van gewoonten aannemen om jouw werk als 
datawetenschapper efficiënter te maken. Zelfs 
enkele kleine stappen kunnen tijdsbesparingen 
opleveren. De grootste tijdsbesparing voor 
datawetenschappers zal echter altijd worden 
gegenereerd door het vermogen van hun 
workstation. Daarom innoveert HP voortdurend 
zodat datawetenschappers kunnen beschikken 
over de grote rekenkracht, de schermen en 
de tools die ze nodig hebben om hun taken 
zo consistent mogelijk uit te voeren. Bekijk 
de tools en libraries die zijn inbegrepen in de 
vooraf geconfigureerde software stack van HP. 
Ze helpen je om tijd te winnen. Of lees meer 
over WSL 2, aangeboden op geselecteerde HP 
Workstations voor datawetenschap.

Tijd besparen met workflowautomatisering

Het voordeel van  
HP Workstations

1  Bedrijfseigen onderzoek van HP: Understanding Data Scientists, november 2021.
2  Disclaimer: Ken Jee, Louise Ferbach, Qishen Ha en Paras Varshney nemen deel aan het HP Workstations Data Science Ambassador-programma en krijgen 

producten aangeboden.
3  WSL 2 vereist Windows 10 of hoger, Intel Core i5-processor of hoger en is beschikbaar op geselecteerde Z-workstations. Je moet werken met Windows 10 versie 

21H2 en hoger (Build 19044 en hoger) of Windows 11.
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https://www.hp.com/us-en/workstations/learning-hub/z-data-science-preloaded.html
https://www.hp.com/us-en/workstations/learning-hub/z-data-science-preloaded.html
https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA8-0630ENW.pdf
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