Over Data Kitchen
Data zijn onmisbaar om succesvol te kunnen zijn. Of het nu om
operationele processen gaat of om strategische keuzes: Data zijn de bron
voor inzichten waarop beslissingen gebaseerd worden. Om goede
beslissingen te nemen, is goede data essentieel.
Data Kitchen helpt organisaties meer waarde uit data te halen. Vaak door
hun Data Governance op een hoger niveau te brengen. Soms met
gerichte projecten op het gebied van Data Quality, Data Levering,
Data Intelligence, Process Mining of Data Management
Trainingen.
Grote bedrijven, het MKB, de overheid en goede doelen behoren tot de
klantenkring. Data Kitchen kent een aantrekkelijk tariefniveau en een hoge
mate van flexibiliteit.

Data Management training
DAMA-DMBOK

Maak kennis met het raamwerk van DAMA-DMBOK
en leer dit toepassen binnen uw eigen organisatie.
The Data Management Association
International (DAMA) promoot het
vakgebied Data Management en is
voor data professionals de centrale
plek waar zij kennis kunnen halen.
DAMA ontwikkelde op basis van een
raamwerk met 11 kennisgebieden
een Data Management Body of
Knowledge (DMBOK), met als doel:

Training

Het voorzien in een
gemeenschappelijk
begrippenkader van Data
Management kennis

Data
Governance

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
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“Met DAMA-DMBOK verkreeg ik eenvoudig
commitment voor mijn dataverbeter initiatieven”

Het raamwerk van DAMA-DMBOK creëert een
gemeenschappelijk kader voor de Business-, ICT- en
Data professionals waarbinnen
dataverbeter projecten worden afgestemd.
De training bestaat uit twee dagen, waarin vanuit de theorie toegewerkt
wordt naar de opzet van een Data Governance Plan. In het plan staan het
verkrijgen van commitment vanuit de stakeholders en het management
centraal, zodat uw dataverbeter trajecten de meeste kans van slagen
hebben.

Onderwerp

Dag
1

Introductie
DAMADMBOK

Deliverable
• Basale kennis van de 11
kennisgebieden
• Inzicht in de samenhang van
de kennisgebieden
• Inzicht in enkele guiding

principles

Dag
2

Vorm
Klassikale,
interactieve
presentatie
met
voorbeeld
cases

Introductie
Problem
Solving

• Introductie Data Maturity Model
• Introductie Problem Solving
technieken

Klassikale
presentatie

Toepassing
DAMADMBOK

• Opstellen Data Maturity Scan

Workshop

Verdieping
Problem
Solving

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

Het Data
Governance
Plan

• Kennis en inzicht in de aanpak
en opzet van een Data
Governance Plan

Klassikale
presentatie

Voorbeeld
Case

• Presentatie van een Data
Governance Improvement Plan

Klassikale
presentatie

WIE, WAT, WANNEER?
WIE: Voor iedereen die meer waarde uit data wil
halen en commitment voor dataverbeter 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.
WANNEER: Trainingen starten elke 2e maandag van
de maand (behalve in de maanden juli en augustus).
Dag 2 van de training vindt op de daarop volgende
maandag plaats.

Voor aanvang van de training vindt een persoonlijke
intake plaats.
INVESTERING:

Klassikale
interactieve
presentatie

1
deelnemer

2-5
deelnemers

>5
deelnemers

€ 1.692,- p.p.

€ 1.492,- p.p.

€ 1.292,- p.p.

Tarieven zijn exclusief BTW, reis en verblijfkosten.
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