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Van Dam & Oosterbaan
onderscheidt zich door de
combinatie van inhoud en
techniek op het gebied van
informatiemanagement
binnen de publieke sector. Wij
onderscheiden ons door én
inhoudelijke kennis te hebben
én IT expertise. Hierdoor denken
we mee in de concretisering van
de informatiebehoefte vanuit
uitvoering, beleid en management
én in de technische ontwikkeling

van registratiesystemen,
monitoring en dashboarding.
Bovendien maken wij processen
efficiënter met een eenvoudige,
nuchtere en pragmatische aanpak.
Onze expertise is het proces van
gegevens verzamelen, omzetten
in informatie, vertalen naar kennis
en aanzetten tot doelgerichte actie
(informatie-gedreven werken).
Werving & Selectie is een van de
onderdelen van de dienstverlening
van Van Dam & Oosterbaan.

Uitdagingen
Het is lastig om professionals
binnen je organisatie te krijgen
die als sparringpartner kunnen
optreden tussen verschillende
afdelingen. Denk aan de rol
van kennismakelaar tussen
Beleid & IT. Klassieke functies
als beleidsmedewerker
of applicatiebeheerder
verdampen en ontwikkelen
zich door als beleidsanalist. De
beleidsmedewerker kan heel

goed beleid opstellen en de
applicatiebeheerder kan heel
goed technische werkzaamheden
verrichten. Echter spreken ze
elkaars taal niet wat betekent
dat de beleidsmedewerker de
informatiebehoefte niet goed kan
uitleggen aan de IT’er en de IT’er
niet goed de informatiebehoefte
technisch kan vertalen in een
data-analyse, rapportage of
dashboard.

“Het resultaat is dat de IT-afdeling allerlei rapportages en dashboards
bouwt en dat de beleidsafdeling er geen gebruik van maakt.”

Rollen en functies
Van Dam & Oosterbaan Werving
& Selectie is dé specialist
op het gebied van werving &
selectie van alle rollen binnen
informatiemanagement binnen
de publieke sector. Denk aan
rollen als Data-Analist, Data-

Scientist, Informatieanalist,
Informatiemanager,
Beleidsanalist,
Informatieregisseur, BusinessAnalist, Data-Engineer,
Projectleider ICT en Adviseur
Informatievoorziening.

Aanpak
Wij werven en selecteren
professionals, wij weten precies
welke competenties deze

professionals moeten hebben en
trainen hen hierin eventueel.

“Een workshop of opleiding behoort tot de mogelijkheden om
professionals effectief op te laten treden als gedegen sparringpartner.“

Resultaten
Met bijvoorbeeld een Data-Analist
of Data-Scientist in vaste dienst is
externe inhuur niet meer nodig en
kun je als organisatie zelf aan de

slag om kennis en expertise op te
bouwen, te borgen en verder te
ontwikkelen.

Meer informatie & Contact
Wil je als organisatie bijvoorbeeld
een Data-Analist voor in vaste
dienst of ben je benieuwd naar de
verschillende type oplossingen
die wij bieden binnen Werving &
Selectie?

Neem contact op met Peter Frans
Oosterbaan via peterfrans@
vandamoosterbaan.nl of 030 767 21
73.

