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Beste lezer,

Dit document beschrijft een groeipad naar een data 

gedreven organisatie. Om dit groeipad te doorlopen is het 

van belang dat een organisatie competenties ontwikkelt op 

het vlak van Organisatie, Mensen, Data en Technologie. 

Deze competenties vormen samen een model dat door 

veel organisaties toepassen op weg naar een data 

gedreven organisatie. Op basis van dit model wordt 

beschreven welke stappen Cardia & Respect kan nemen 

om de benodigde competenties te ontwikkelen, hun 

organisaties in staat te stellen om data te gebruiken als 

strategische asset en zo de dienstverlening en 

bedrijfsvoering te verbeteren. 

Dit document is bedoeld ter inspiratie en biedt handvatten 

om een volgende stap te maken richting een data 

gedreven organisatie.
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Voorbeeld groeipad om tot een datagedreven organisatie te komen

1. EXPERIMENT

2. PRODUCTIE

Rapportage en dashboards 

beschikbaar gesteld aan 

een brede groep aan 

eindgebruikers. Staf en 

zorgteams begrijpen de nut 

en noodzaak van data en 

hoe ze dit kunnen inzetten 

om waarde te creëren voor 

cliënten.

3. SCHALEN

Data producten zijn breed 

beschikbaar en leveren 

aantoonbare waarde om de 

dienstverlening te 

ondersteunen en te 

verbeteren. De organisatie 

heeft de competenties om 

een idee versneld naar 

productie te brengen. 

4. TRANSFORMATIE

Data & AI is volledige 

geïntegreerd in de organisatie 

en in de manier van werken. 

Het ondersteunt zowel de 

zorgverleners in de operatie en 

het management in het 

ontwikkelen van nieuwe 

zorgverleningsconcepten. 

De eerste data 

experimenten (rapportages 

en dashboards) zijn 

opgeleverd en beschikbaar 

gesteld aan een kleine 

groep eindgebruikers. De 

benodigde data 

competenties groeien op 

basis van learning by doing

1

2

3

4

GROEIPAD

De ontwikkeling naar een volledig data 

gedreven organisatie is een lange reis. Veel 

organisaties zijn op dit moment stappen aan 

het zetten om data continue te gebruiken voor 

besluitvorming en ondersteuning bij de 

bedrijfsvoering, maar wat is nu het standaard 

groeipad om dit te realiseren? Het bijgaande 

model beschrijft in 4 stappen het standard 

groeipad waar veel organisaties doorheen 

gaan op weg naar een volledig data gedreven 

organisatie. 

01
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Het experimenteren van data en het ontwikkelen van de eerste data 

competenties staat op dit moment centraal bij Cardia & Respect …

1. EXPERIMENT 2. PRODUCTIE 3. SCHALEN 4. TRANSFORMATIE

Data gedreven 
innoveren

Zorg in de regio 
verbeteren met data

…

HUIDIGE SITUATIE

Het doel van Data Driven Innovation (DDI) is door middel 

van data te innoveren en de zorgdienstverlening te 

verbeteren, zowel binnen Cardia & Respect als in de regio 

Haaglanden. Op deze manier Cardia & Respect bijdragen 

aan de strategische doelen, zoals: toekomstbestendige 

bedrijfsvoering & innovatie, tevreden cliënten nu en in de 

toekomst en aandacht voor de medewerker & nieuw talent. 

DDI is vorig jaar begonnen met het identificeren van 

verbeter mogelijkheden door beter gebruik te maken van 

data. Deze mogelijkheden zijn opgedeeld in kleine data 

vraagstukken waarvoor het team elke 3 weken een 

(tussen)resultaat oplevert. Deze resultaten worden dan in 

de vorm van analyses en dashboards aan de 

eindgebruiker opgeleverd. Door het iteratieve karakter van 

deze aanpak worden er steeds meer data producten in 

gebruik genomen door stafafdelingen zoals P&O, Finance 

en verschillende Zorgteamleiders.

Deze data vraagstukken hebben een veelal experimenteel 

karakter en worden opgeleverd in de vorm van dashboards 

en analyses aan een beperkt aantal stakeholders. Om de 

volgende stap te maken in het groeipad is het van belang 

dat het structureel toepassen van data oplossingen op de 

werkvloer voor een grotere groep medewerkers 

beschikbaar is. - 4 -

1 2 3 4

De data initiatieven van 
Cardia & Respect worden 

gekenmerkt door een 
experimenteel karakter. 

Verschillende 
competenties moeten 
worden ontwikkeld om 
inzichten breed in de 
organisatie te delen

01
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… een volgende stap in volwassenheid is om in te zetten op de ontwikkeling van 

productiewaardige data producten die breder worden toegepast 

2020

• Gewerkt aan verschillende 

doelen zoals een 

gezamenlijke data 

omgeving

2021
VANDAAG

2022

1. EXPERIMENT 2. PRODUCTIE 3. SCHALEN 4. TRANSFORMATIE

Data gedreven innoveren 2022

Zorg in de regio verbeteren met data 2022

… 2022

202x 202x

• Nieuwe focus DDI

• Eerste data experimenten 

opgeleverd aan 

medewerkers: Dasboard 

IMZ, EMZ, P&O en trend 

analyses dossier controle 

en de successen tijdens 

inspiratieessies en demo’s 

gepresenteerd aan diverse 

betrokkenen.

01
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De volgende stap in volwassenheid (productie) vraagt om de ontwikkeling van 

diverse competenties

ORGANISATIE

1. Data professionals (business 

intelligence experts en data 

scienstist) werken nauw samen met 

(zorg)experts in de bedrijfsvoering 

voor het realiseren van een data 

product. 

2. Er is een goed beeld van de data 

volwassenheid van elke afdeling en 

er is een plan beschikbaar om de 

benodigde competenties te 

ontwikkelen. 

3. Elke afdeling heeft een aantal data 

experts die in staat zijn om andere 

collega’s te ondersteunen en te 

coachen op data vlak

DATA

6. Onze bronsystemen moeten zijn 

aangesloten op een centrale data 

(warehouse) omgeving.

7. Onze bronsystemen moeten 

geautomatiseerd data aanleveren 

zonder tussenkomst van data 

professionals. 

8. De data van bronsystemen wordt 

gecontroleeerd op compleetheid en 

accuraatheid zodat besluiten op 

basis van hoge kwaliteit data 

kunnen worden genomen.

MENSEN

4. De data competenties van onze 

collega’s worden continue ontwikkelt 

en we zijn instaat om nieuw data 

talent aan te trekken vanuit de markt.

5. Collega’s zijn instaat elkaar te 

coachen om data inzichten op een 

juiste manier te interpreteren en om 

te zetten naar acties.

TECHNOLOGIE

9. Rapportages (bijvoorbeeld een 

dashboard) moeten beschikbaar 

kunnen worden gesteld aan 

eindgebruikers.

10. De data professionals moeten 

toegang hebben tot technologie die 

benodigd is om data inzichten te 

leveren aan eindgebruikers.

Toekomst 
bestendige 

bedrijfsvoering

Tevreden 
cliënten

Tevreden 
medewerkers

DATA

02
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Vergroot de ORGANISATIE data competentie door de samenwerkingsstructuur 

met de data experts te borgen en het lerend vermogen te vergroten. 

DATA

Situatie: Binnen Cardia en Respect  is er een nieuwe (agile) 

werkwijze geïmplementeerd waarin de data analist en de 

gebruiker gezamenlijk een eindproduct opleveren. Het doel van 

deze werkwijze is om van elkaar te leren en een data product 

opleveren dat aansluit op behoefte van de (interne) ‘klant’.

Verbeteractie: Door de nieuwe nauwe samenwerking met data 

analisten voort te zetten en de hele organisatie te betrekken, zal 

de ‘klant’ behoefte helderder worden bij de analisten, data 

kennis bij de medewerkers toenemen en kwaliteit van de data 

producten. Daarnaast zal de documentatie en borging van de 

samenwerking in de organisatie deze groei stimuleren.

Situatie: Op dit moment is er globaal beeld van de data 

volwassenheid van de organisatie (experiment). 

Verbeteractie: Om te groeien als organisatie is het van belang 

dat je een helder beeld hebt van de data competenties per 

afdeling en de volwassenheid hiervan. Op basis hiervan kan je 

een doelstelling definiëren en een passend verbeterplan 

ontwikkelen om elke afdeling naar het gewenste niveau te 

krijgen. 

Situatie: Op dit moment is er naast het DDI team weinig 

capaciteit binnen de afdelingen om medewerkers actief te 

ondersteunen in het beter gebruik te maken van data en het 

ontwikkelen van data producten. . 

Verbeteractie: Een eerste stap is om een collega aan te wijzen 

en te trainen als ‘data’ aanspreek punt voor de afdeling die kan 

helpen om knelpunten en mogelijkheden te identificeren. DDI 

project heeft templates en voorbeeld producten opgeleverd die 

kunnen helpen hierbij.

1.

2.

3.

02

ORGANISATIE

1. Data professionals (business 

intelligence experts en data 

scienstist) werken nauw samen met 

(zorg)experts in de bedrijfsvoering 

voor het realiseren van een data 

product. 

2. Er is een goed beeld van de data 

volwassenheid van elke afdeling en 

er is een plan beschikbaar om de 

benodigde competenties te 

ontwikkelen. 

3. Elke afdeling heeft een aantal data 

experts die in staat zijn om andere 

collega’s te ondersteunen en te 

coachen op data vlak

Situatie & Verbeteracties Voorbeeld* 

*Zie bijlage 1, 2 en 3 voor volledige voorbeeld

* Waarde realisatie model

*Data transformatie roadmap
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Vergroot de MENSEN competentie door werknemers te trainen en te begeleiden 

in het omzetten van inzichten naar acties

Situatie: Het DDI team en andere belanghebbenden volgen 

verschillende Data trainingen en workshops om de huidige data 

competenties van het DDI team te vergroten. 

Verbeteractie: Om de huidige organisatie verder te ontwikkelen 

is het verder ontwikkelen en delen van kennis in de organisatie 

essentieel. Dit betekent dat je mensen moet te trainen in het 

gebruik van data en data producten. Daarnaast speelt 

recruitment ook een belangrijke rol in het werven van de juiste 

mensen en competenties indien deze niet of onvoldoende intern 

ontwikkeld kunnen worden.

Situatie: Medewerkers vinden het vaak lastig om inzichten uit 

een dashboard of rapportage te interpreteren en om te zetten 

naar een actie. 

Verbeter actie: Medewerkers moeten worden opgeleid om de 

data geletterdheid te verbeteren. Door mensen op te leiden in 

het gebruik van dashboard en andere data producten zullen ze 

beter in staat zijn om structureel de nieuwe inzichten om te 

zetten in acties. Op dit moment komt deze begeleiding uit het 

DDI team, maar om deze coaching capaciteit te vergroten kan 

een ‘data steward’ of een data coach rol worden gedefinieerd. 

Deze persoon kan de begeleiding op zich nemen en daarnaast 

brainstorm of ‘problem solving’ workshops faciliteren om 

afdelingen te helpen groeien in hun data competenties.

4.

5.

02

MENSEN

4. De data competenties van onze 

collega’s worden continue ontwikkelt 

en we zijn instaat om nieuw data 

talent aan te trekken vanuit de markt.

5. Collega’s zijn instaat elkaar te 

coachen om data inzichten op een 

juiste manier te interpreteren en om 

te zetten naar acties.

Situatie & Verbeter acties Voorbeeld

* Organisatie Data rollen & activiteiten

* Rollen & persona’s binnen een afdeling

* Zie bijlage 4 en 5 voor volledige voorbeeld
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Vergroot de DATA competentie door de data experts te voorzien van de juiste 

omgeving en tools om data kwaliteit te waarborgen

Situatie: De huidige bronsystemen zijn aangesloten op 

verschillende data omgevingen waarvan de belangrijkste ONS, 

YSIS, AFAS en Inception zijn. DDI heeft verschillende 

connecties gemaakt en is in staat de data uit de verschillende 

bronnen te halen en dit te combineren.

Verbeteractie: Verbeter het overzicht, samenhang en definities 

van de data uit de verschillende bronsystemen in combinatie 

met intern eigenaarschap/support zodat het gebruik 

eenvoudiger wordt. Hierdoor is de organisatie instaat sneller 

inzichten te kunnen leveren met hogere kwaliteit. 

Situatie: Veel ‘klanten’ van het DDI team maken gebruik van 

ONS data (of andere data bronsystemen) wat handmatig 

geëxtraheerd wordt. Voor nu is dit voldoende maar belemmert 

groei en automatiseringsmogelijkheden in de toekomst.

Verbeteractie: Bouw met bestaande tooling ‘standaard’ data 

pijplijnen die (indien nodig) automatisch de data in dashboards 

kunnen verversen en kunnen monitoren. Dit zorgt ervoor dat de 

data analisten kunnen focussen op nieuwe waarde leveren.

Situatie: Om de kwaliteit van de inzichten van de dashboards 

accuraat, up-to-date en compleet te hebben controleren de data 

analisten regelmatig de data. Op dit moment gebeurd dit ad-hoc 

en hebben de data analisten hiervoor een tool geïntroduceerd.

Verbeteractie: Ontwikkeling van data kwaliteitsrapporten of 

dashboards is het mogelijk om als organisatie proactiever op de 

data kwaliteit sturen. 

6.

7.

8.

02

DATA

6. Onze bronsystemen moeten zijn 

aangesloten op een data 

(warehouse) omgeving

7. Onze bronsystemen moeten 

geautomatiseerd data aanleveren 

zonder tussenkomst van data 

professionals. 

8. We controleren de data op 

compleetheid en accuraatheid zodat 

besluiten op basis van hoge kwaliteit 

data kunnen worden genomen. 

Situatie & Verbeter acties Voorbeeld

Data kwaliteit monitor

* Zie bijlage 5 voor volledige voorbeeld



10© PA Knowledge Limited  |  Confidential between PA and Cardia - Respect 

Situatie & Verbeter acties

Vergroot de TECHNOLOGIE competentie door gebruiksvriendelijke BI tooling

beschikbaar te stellen en gebruikers te begeleiden de adoptie

Situatie: Op dit moment worden nog veel rapportages in MS 

Office gemaakt. Er wordt inmiddels ook gebruik gemaakt van 

een BI tool (Reports of Zorgmonitor), maar er is nog geen 

platform waarop veilig en gemakkelijk dashboards en data 

inzichten gedeeld kunnen worden.

Verbeteractie: Implementeer een platform waarop veilig en 

gemakkelijk dashboards kunnen worden gedeeld met de 

eindgebruiker. Er zijn verschillende oplossingen op de markt 

waarvan PowerBI een veel gebruikt platform is.

Situatie: Op dit moment zien we dat dat data analisten veel tijd 

kwijt zijn in het ophalen en opschonen en valideren van de data. 

Verbeteractie: Om sneller inzichten te kunnen leveren van 

hogere kwaliteit zal de beschikbaarheid van de data base 

vergroot moeten worden. Ook kan een aparte test-, data base-

en een ontwikkel omgeving de data analisten in staat stellen om 

zonder risico nieuwe producten te testen waarbij er altijd 

beschikbaarheid is van ‘test data’.

9.

10

02

TECHNOLOGIE

9. Onze rapportage systemen 

(bijvoorbeeld een dashboard) 

moeten beschikbaar kunnen worden 

gesteld aan eindgebruikers. 

10. We moeten onze data professionals 

de technologie geven om de 

benodigde data inzichten te leveren 

aan eindgebruikers
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Stappenplan voor het ontwikkelen van waardevolle data inzichten

1. ONTWERP 2. ONTWIKKELING Ontwikkelen van waardevolle inzichten op basis 

Het ontwikkelen van waardevolle data inzichten 

doorloopt altijd twee verschillende stadia: het vaststellen 

van het waarom, de wat en de hoe (1. ontwerp) en de 

daadwerkelijke realisatie (2. ontwikkeling). 

In elk stadia (ontwerp en ontwikkeling) moeten 4 stappen 

worden doorlopen in een specifieke volgorde die in de 

volgende slides stap voor stap worden uitgelegd. Deze 

stappen vormen de basis om waardevolle inzichten te 

ontwikkelen en deze inzichten in productie te neme,  

zodat eindgebruikers met het eindproduct kunnen gaan 

sturen. Hiermee is het niet alleen een stappenplan voor 

het realiseren van waardevolle inzichten maar geeft het 

ook handvatten om de volgende stap in volwassenheid te 

maken (experiment > productie). 

Waarom is een inzicht nodig?

Data management

Data preparatie

Data acquisitie

A

B

C

D E

F

G

H

03
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Stappenplan voor het ontwikkelen van waardevolle data inzichten
Ontwerp: Waarom is een inzicht nodig? 

Waarom is een inzicht nodig?

Data management

Data preparatie

Data acquisitie

ONTWERP

Waarom is een inzicht nodig?

Bij het doorlopen van deze activiteit moet antwoord 

worden gegeven op de volgende vragen: 

• Hoe draagt het inzicht bij aan de belangrijke 

(strategische) doelen van de organisatie? 

• Hoe kan de eindgebruiker met het inzicht gaan 

sturen?

• Hoe verhoudt dit verzoek zich ten opzichte van 

andere data vraagstukken?

A

A

03
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Stappenplan voor het ontwikkelen van waardevolle data inzichten
Ontwerp: Data management

Waarom is een inzicht nodig?

Data management

Data preparatie

Data acquisitie

ONTWERP

B

Data management

Bij het doorlopen van deze activiteit moet antwoord 

worden gegeven op de volgende vragen: 

• Wat voor data is nodig om invulling te geven aan het 

data vraagstuk? Is deze data ook daadwerkelijk 

beschikbaar? 

• Wat is de kwaliteit van de benodigde data?

• Is het vraagstuk getoets op compliance richtlijnen 

(AVG/GDPR)?

• Wat zijn de data definities?

B

03
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Stappenplan voor het ontwikkelen van waardevolle data inzichten
Ontwerp: Data preparatie

Waarom is een inzicht nodig?

Data management

Data preparatie

Data acquisitie

ONTWERP

C

Data preparatie

Bij het doorlopen van deze activiteit moet antwoord 

worden gegeven op de volgende vragen: 

• Wat is de benodigde business logica om het inzicht 

te kunnen leveren? 

• Moet het inzicht aan meerdere gebruikersgroepen 

worden geleverd (data op individueel niveau versus 

geaggregeerde inzichten)?

C

03
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Stappenplan voor het ontwikkelen van waardevolle data inzichten
Ontwerp: Data acquisitie

Waarom is een inzicht nodig?

Data management

Data preparatie

Data acquisitie

ONTWERP

Data preparatie

Bij het doorlopen van deze activiteit moet antwoord 

worden gegeven op de volgende vragen: 

• Betreft het een eenmalig verzoek (kortom 

handmatige inladen data) of moet de data periodiek 

worden ververst? 

• Wat is de interface methode (API, FTP etc.) om de 

data op te halen uit de bron?

D

D

03
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Stappenplan voor het ontwikkelen van waardevolle data inzichten
Ontwikkeling: data acquisitie

Waarom is een inzicht nodig?

Data management

Data preparatie

Data acquisitie

ONTWIKKELING

Data acquisitie

Bij de realisatie moeten de volgende activiteiten worden 

opgepakt: 

• Realiseren van de data interface tussen 

bronsysteem en data omgeving (bijvoorbeeld 

datawarehouse of data lake).

• Instellen van een data verversingsschema

• Testen van de data interface

• Eventueel anonimiseren van de data. 

E

E

03



17© PA Knowledge Limited  |  Confidential between PA and Cardia - Respect 

Stappenplan voor het ontwikkelen van waardevolle data inzichten
Ontwikkeling: data preparatie

Waarom is een inzicht nodig?

Data management

Data preparatie

Data acquisitie

ONTWIKKELING

Data preparatie

Bij de realisatie moeten de volgende activiteiten worden 

opgepakt: 

• Ruwe data inzichten opslaan in een data omgeving 

voor het opbouwen van data historie

• Toepassen van transformaties om data attributen 

conform data definities te verwerken

• Toepassen van business logica

• Testen van data transformaties

F

F

03
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Stappenplan voor het ontwikkelen van waardevolle data inzichten
Ontwikkeling: data management

Waarom is een inzicht nodig?

Data management

Data preparatie

Data acquisitie

ONTWIKKELING

G

Data management

Bij de realisatie moeten de volgende activiteiten worden 

opgepakt: 

• Ontwikkelen van data kwaliteitschecks 

(compleetheid, accuraatheid etc.)

• Toepassen van data security checks

• Toepassen van compliance gerelateerde 

maatregelen (Row-level security)

• Testen van data management maatregelen

G

03
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Stappenplan voor het ontwikkelen van waardevolle data inzichten
Ontwikkeling: waarom is een inzicht nodig?

Waarom is een inzicht nodig?

Data management

Data preparatie

Data acquisitie

ONTWIKKELING

H

Waarom is een inzicht nodig?

Bij de realisatie moeten de volgende activiteiten worden 

opgepakt: 

• Data visualisatie (vertalen van data naar actiegericht 

inzicht)

• Toetsen of het inzicht voldoet aan de redenen 

waarom dit data vraagstuk is opgestart 

• Trainen van eindgebruikers om data inzichten te 

gebruiken

H

03
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Bijlagen



21© PA Knowledge Limited  |  Confidential between PA and Cardia - Respect 

Bijlage 1: Organisatie design om in elke afdeling Data competenties te borgen 
Formaliseer de positie van data in de organisatie om structureel data te gebruiken in de bedrijfsvoering. 

Organisaeer data competenties & activiteiten lokaal
• Definier welke services er beschikbaar zijn en ontwikkeld 

moeten worden
• Design een (formele) organizatie structuur
• Definier een werkwijze voor de Data organisatie
• Align de werkwijze met de huidige formele processen en 

standaarden 
• Organiseer regelmatig grote demo’s om resultaten, 

oplossingen en voordelen te delen. 

Organiseer een ‘value based governance’ om nieuwe 

data initiatieven te identificeren en selecteren
• Definier hoe data producten en services moeten bijdragen 

aan strateigsche doelen 
• Organiseer  ideation sessions om awareness te creeeren en 

ideeen op te halen. 
• Implementeer een ‘light weight governance’ (value board) 

dat nieuw data initiatieven selecteert op basis van kosten en 
baten.

Doelen & Acties 

Organizatie structuur Samenwerking & Activiteiten

Governance in grote lijnen

Voorbeeld deliverables
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RESULTATEN

Bijlage 2: Roadmap om Data competenties te groeien (voorbeeld) 
Continue stroom aan use cases terwijl we de data competenties incrementeel opbouwen

ONTWIKKELING VAN OPLOSSIGNEN

COMPETENTIE ONTWIKKELING

BUSINESS VALUE ROADMAP

Improved dashboards

Improved planning

Insights through sensors

Planning robot

- REDUCEER 

HANDMATIG 

WERK

- VERHOOG 

KWALITEIT

HOGE DATA  

KWALITEIT

EXPLORATION & IDEATION 

Identify potential new cases

DATA PRODUCTS 

Dashboards and solutions

4. TECHNOLOGY ROLLOUT

Development of platforms and tools

3. ENSURING DATA AVAILABLE

To accelerate future cases

2. STAFF DATA INTELLIGENCE 

And upskill the team

1. FORMALIZIE THE  ORGANIZATION 

Of data intelligence services

CAPABILITY DEVELOPMENT ROADMAP

STABIELE EN 

VEILIGE INFRA

COMPETENTIES 

IN ALLE 

AFDELINGEN

MAXIMALISEER 

WAARDE
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Bijlage 3: De visie en potentiële waarde moeten leidend zijn
Voorkom het implementeren van technologieën zonder duidelijke business case

04
Enablers

03
Use-cases

02
Capabilities

01
Value

‘Down to define’ ‘Up to deliver’

What are the key capabilities 
which are necessary to deliver 

sustainable value

What are the practical use-cases 

which combine to build the 

desired capabilities

Which digital and physical 

technologies and skills will be 

essential for the transformation

What value sources should be 

targeted and how do these support 

the overall vision  

• Automation of administrative tasks

• Strategic pipeline management

• Effective decision making – in-house  vs outsource 

• Intelligent scheduling 

• RAPID AI

• DoE to understand CTQ parameters

Digital: Cloud, AI & Analytics 

Physical: Robotics, IoT, Adv. sensors

Skills & Experience: Agile, Data science

• Benefits: efficiency, happy 

employees, happy clients

• Financial: Cost, Revenue
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Bijlage 4: Rollen, activiteiten en niveau’s binnen een Data Organisatie
Deze lijst is een voorbeeld van een grote data organisatie, maar kan verschillen per situatie

03

ROLLEN ACTIVITEITEN BEGINNER GEVORDERD EXPERT

O
rg

a
n

is
a

tie
 &

 P
ro

c
e

s
s

PROCESS OWNER

• Defining the questions

• Prioritizing the questions

• Accepting the solution

• Uses data on ad hoc basis and reactive to IT advice • Uses data to support specific operational purposes • Uses data for long term strategic competitive advantage

BUSINESS 

CONSULTANT

• Identifying the business requirements

• Defining impact on business processes

• Testing (non) functionality

• Reactively seeks ad hoc application of data • Repeatably translates business requirements to the 

information need

• Has a deep understanding of how data can be applied to 

reach business benefits

• Proactively advices the business

DATA CATALYST
• Planning business benefit realisation

• Monitoring business benefit realisation

• Reactively identifies business benefits and monitors 

performance on ad hoc basis

• Proactively identifies business benefits and has a 

repeatable approach to monitoring

• Proactively advices the business on realistic business 

benefits

DATA STEWARD

• Setting up and managing corporate data 

definitions and non functional requirements

• Sets up generic terms and definitions based on external 

triggers (Data Governance Board, projects, etc.)

• Has limited understanding of the data dictionary

• Manages generic definitions in a repeatable way

• Has a solid understanding of the data dictionary

• Has a solid understanding of all generic and single 

purpose data and proactively advises the Data 

Governance Board

• Understands the interfaces with other domains

DATA ADMINISTRATOR

• Setting up and managing specific purpose data 

definitions and non functional requirements

• Sets up terms and definitions reactively and on ad hoc 

basis

• Has limited understanding of what is generic and what is 

single purpose data

• Manages single purpose definitions in a repeatable way

• Relies on Data Steward for distinction between generic 

and single purpose

• Has a solid understanding of all generic and single 

purpose data and proactively advises the Data Stewards

T
e

c
h

n
ie

k

INFORMATION 

ANALYST

• Defining user and functional data requirements 

(functional and non functional)

• Testing (non) functionality

• Sets up functional and non functional data requirements 

on ad hoc basis

• Sets up data requirements in a repeatable way • Has a profound and data centric understanding of non 

functional data requirements and proactively manages 

them

DATA SCIENTIST

• Crunching the data

• Developing analytical models

• Testing analytics

• Mines and explores the data on ad hoc basis and with 

basis experience level

• Has a need for a mentoring regarding use of new tools 

and techniques 

• Co-develops new analytical models with experts

• Is able to repeat data analytics for existing models and to 

take ownership of models

• Has a profound and up-to-date understanding of data 

trends: application, techniques, tooling and hardware 

• Acts at the forefront of a wide range of techniques and 

tooling

• Optimizes model results

DATA MODELLER

• Designing the logical data model

• Managing homonym and synonym terms and data 

definitions

• Mapping sources to data definitions and identify 

data logistics

• Designs single purpose data models

• Defines ad hoc single purpose data definitions

• Has limited understanding of the data logistics / data flows 

in the organisation

• Designs reusable data models

• Defines reusable data definitions

• Has some understanding of the data logistics in the 

organisation

• Has a holistic view on the data objects, definitions, their 

relations and safeguards continuity

• Has a holistic and detailed understanding of sources, 

flows and mapping of data

ETL SPECIALIST
• Disclosing internal and external, structured and 

unstructured data sources

• Is experienced in traditional data disclosure through ETL 

processes for traditional warehouses

• Has basic skills to work with new disclosure techniques 

(noSQL, in-memory, etc.)

• Has an expert view on and experience with new 

techniques to disclose data

SERVICE LEVEL 

MANAGER

• Set up Service Level Agreements for norms of non 

functional requirements

• Monitor performance against norm

• Set up and manage improvement plans

• Has limited understanding of the non functional 

requirements and the performance against the norm

• Understands gaps regarding some specific areas of non 

functional requirements

• Acts reactive on identified improvement areas

• Has a solid understanding of the overall performance 

against norm non functional requirements

• Identifies all improvement areas and acts proactively to 

resolve
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Bijlage 5: ‘Persona’s’ die bestaan in een Data Gedreven Organisatie

My name is Steven (40) and I work 

as a director. I am mostly 

interested in improving my 

business performance and 

understand that advanced data 

analytics provides opportunity to do 

so.

My name is Susan (34) and I work 

as a Data Steward. I have overall 

responsibility on Data 

Management for my local units and 

aim to promote data governance 

processes to ensure fitness of data 

elements.

My name is Melanie (38) and I 

work as a Data Protection Officer 

in the Compliance team.. I am 

occupied with data protection, 

consumer credit, FCA regulation 

and handling other legislation that 

affects the industry.

My name is Somchai (41) and I work 

as Data Engineer. I am mostly 

concerned with the application 

landscape – the key consumers and 

producers of the data landscape. 

My name is Jason (34) and I work as 

Data Manager. Together with data 

engineers, data scientists and 

database administrators, I aim to 

improve the data quality and ensure 

that data is leveraged end2end within 

the company. 

My name is Zhang Li (35) and I 

work as marketer. I am responsible 

for the in- life email campaign, and 

am continues looking what relevant 

information I can offer to the 

customers.

BUSINESS 

MANAGER
DATA ENGINEER

DATA MANAGERDATA STEWARD

PROSUMER

DATA PROTECTION 

OFFICER
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