Data

Doelen van het DAMA-DMBOk

De training bestaat uit twee dagen, waarin vanuit de
theorie toegewerkt wordt naar de opzet van een Data
Governance Road Map.

Management
Training

Data
Governance

Hierin staan het verkrijgen van commitment vanuit de
stakeholders en het management centraal, zodat uw
data-verbeterinitiatieven de meeste kans van slagen
hebben.
De training voorziet in een toelichting per kennisgebied.
Per kennisgebied maakt elke cursist een persoonlijke
vertaling naar zijn of haar praktijksituatie. Dit vormt de
input voor een Data management Road Map.

DAMA-DMBOK
Maak kennis met DAMA-DMBOK en leer het
raamwerk met 11 kennisgebieden toepassen
binnen uw eigen organisatie.

De opzet van de training

Het voorzien in een gemeenschappelijk
begrippenkader van Data Management
kennis

Op die manier gaat het DAMA-DMBOK raamwerk leven
en gaan cursisten naar huis met een document
waarmee ze desgewenst commitment voor een data
verbeterproject kunnen verkrijgen binnen de eigen
organisatie.

“

Het standaardiseren van termen en hun
betekenis voor Data Management
Professionals
Het definiëren van werkzaamheden
voor Data Management professionals
Het voorzien in een basis voor een Data
Maturity Assessment
Het voorzien in een basis voor een Data
Governance plan

Training

Met DAMADMBOK
verkreeg ik
eenvoudig
commitment
voor mijn
data
verbeter
initiatieven

“

Programma
Dag
Dag 1

Dag 1

Dag 2

Onderwerp

Deliverable

Inleiding: Data Management en DAMA

• Doelen DAMA
• Data Management principes

Data
Data
Data
Data
Data
Data

Governance
Architecture
Modeling & Design
Storage & Operations
Security
Integration & Interoperability

Document & Content Management
Reference & Master Data
Data Warehousing & Business Intelligence
Metadata
Data Quality

• Basale kennis van de 6
kennisgebieden
• Inzicht in de samenhang van de
kennisgebieden
• Inzicht in belangrijkste guiding

principles

Wie, wat Wanneer?
Vorm
Presentatie

Presentatie
en
Workshop

• Vertaling naar de eigen praktijk: Start
Road Map
• Basale kennis van de 6
kennisgebieden
• Inzicht in de samenhang van de
kennisgebieden
• Inzicht in belangrijkste guiding

principles

WIE: Voor iedereen die meer waarde uit data wil
halen en commitment voor data verbete trajecten
wil verkrijgen:
• Business: Marketing Manager, Marketeer, CRMManager, Marketingcommunicatie Medewerker,
Campagnemanager, Customer Contact Manager,
Sales Manager, Account Manager
• ICT: IT Manager, IT Architect, IT modeler,
Applicatie Manager
• Data: CIO, Data Steward, Data Modeler,
Database Manager
WAT: 2 daagse training waarin een actieve
bijdrage van cursisten gevraagd wordt. De
training kan in house, in Haarlem, of op een
locatie naar keuze gegeven worden.

Presentatie
en
Workshop

• Vertaling naar de eigen praktijk: Start
Road Map

WANNEER: Trainingen starten elke 2e dinsdag
van de maand (behalve in de maanden juli en
augustus). Dag 2 van de training vindt op de
daarop volgende dinsdag plaats.
INVESTERING:

Dag 2

Data Maturity en ambities

• Begrip Data Maturity model
• Vertaling naar de eigen praktijk:
Ambities bepalen

Presentatie
en
Workshop

Dag 2

Verdieping Problem Solving

• Kennis en inzicht in het gebruik van
diverse Problem Solving technieken

Presentatie

Dag 2

Data Governance Road Map

• Prioriteiten bepalen in roadmap

Workshop

1
deelnemer

2-5
deelnemers

>5
deelnemers

€ 1.695,- p.p.

€ 1.495,- p.p.

€ 1.295,- p.p.

Tarieven zijn exclusief BTW, reis en verblijfkosten.

www.datakitchen.nl
info@datakitchen.nl
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