Whitepaper
Young Professionals
Pas afgestudeerde datagedreven
professional

Selina Tomur
Academy@vandamoosterbaan.nl
06 48064836

Inleiding
In dit whitepaper vindt u meer informatie over de Young Professionals van Van Dam &
Oosterbaan.
We staan stil bij de werkzaamheden die de Young Professionals bij verschillende
organisaties uitvoeren. Ook zullen we benoemen hoe een Young Professional uw
organisatie kan helpen om (meer) datagedreven te worden.
In september 2021 start Van Dam & Oosterbaan weer met een nieuwe lichting Young
Professionals! Interesse of vragen? Neem contact op via academy@vandamoosterbaan.nl
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1: Wat is een Young Professional?
Een Young Professional (YP) is een hoogopgeleide starter die aan het begin van zijn
of haar carrière staat. De YP heeft doorgaans een achtergrond in de Sociologie,
Data Science, Informatiemanagement, Economie of Bestuurskunde. Hij of zij is analytisch
sterk, heeft affiniteit met data en is gedreven om maatschappelijke thema’s aan te pakken.
De YP is in dienst bij Van Dam & Oosterbaan en volgt een jaar lang het Young Professional
Opleidingsprogramma via onze Academy. Gedurende dit jaar wordt de YP opgeleid tot
datagedreven professional. Hoe een YP uw organisatie kan helpen, wat voor
werkzaamheden een YP kan oppakken en hoe de opleiding er uit ziet, beschrijven we in de
volgende paragrafen.

2: De opleiding tot Young Professional
De Young Professional volgt een opleidingsprogramma aangeboden vanuit de
Van Dam & Oosterbaan Academy. Het programma bestaat uit vier onderdelen:
1. Technische trainingen
•
•
•
•
•

Excel
Power BI
Datagedreven werken
SQL
Cognos

2. Inhoudelijke trainingen
•
•
•

Gemeentelijk beleid (Jeugd, Wmo, Participatie)
Datagedreven werken binnen Jeugd, Veiligheid & Ondermijning en MOBW
Gemeentelijke financiën

3. Projectmanagement trainingen
•
•
•

Scrum/agile
Lean
Design thinking

4. (Advies)vaardigheden
•
•
•

Adviesvaardigheden
Presentatievaardigheden
Omgaan met weerstand

De Young Professional wordt vanuit Van Dam & Oosterbaan begeleid door adviseurs.
Daarnaast ontvangt hij coaching en intervisie vanuit de Van Dam & Oosterbaan Academy.

“Naast het uitvoeren van pilots, projecten en onderzoeken wil je als organisatie ook
investeren in je eigen medewerkers. De YP staat voor langere tijd zij aan zij met de
collega’s binnen uw organisatie. Door actief mee te draaien in het dagelijkse werk
zal de YP de medewerkers continu laten zien wat datagedreven werken is en
meedenken in het proces.”

3: Waarom een Young Professional?
Wat kan een Young Professional voor u betekenen?
•
•

•

•

•

•

Een YP helpt uw organisatie meer datagedreven te werken!
Een YP is pas afgestudeerd en heeft niet meer dan twee jaar werkervaring.
De YP beschikt over grote affiniteit met datagedreven werken, ervaring met
o.a. Excel en Power BI en een gezonde kritische en frisse blik.
De YP is maatschappelijk gedreven en heeft affiniteit met de beleidsinhoud.
Binnen het Young Professional Programma volgt hij/zij verschillende
technische en inhoudelijke trainingen. Hierdoor weet de YP eenvoudig de
inhoud met de techniek te verbinden.
Een YP is vaardig met data en ondersteunt uw organisatie bij datagedreven
werken. Hij of zij kan o.a. helpen bij het inzichtelijk maken van volumes en
kosten. Denk hierbij aan het verkrijgen van meer inzicht in de kosten voor
Jeugdzorg maar ook het ontwikkelen van dashboards.
Een YP staat voor langere tijd zij aan zij met collega’s binnen uw organisatie.
Door actief mee te draaien in het dagelijks werk zal de YP uw medewerkers
laten zien wat datagedreven werken is en meedenken in het proces.
Een YP wordt vanuit Van Dam & Oosterbaan begeleid door onze adviseurs.

“Gemeenten moeten steeds meer bezuinigen, en de verantwoordelijkheden door
decentralisaties groeien alsmaar. Zorgorganisaties staan ook voor
bezuinigingsopgaven en oplopende kosten. De beschikbare gelden moeten daar
worden ingezet waar het meeste ‘rendement’ voor burgers en voor zorgcliënten
gerealiseerd kan worden. De Young Professional is zeer vaardig met data en
ondersteunt in het inzichtelijk maken van onder andere de volumes en de kosten. De
Young Professional transformeert data tot begrijpbare informatie. Dit gebeurt o.a.
via Excel, Power BI en Cognos.”

4: Wat voor werkzaamheden doet de Young Professional?
Een YP kan u helpen bij een concrete vraag of (advies)opdracht.
Bijvoorbeeld:
•

•

•
•
•

Achterhalen van de informatiebehoeften bij de eindgebruiker en andere
betrokkenen en deze vertalen naar eenvoudige data- en
informatieoplossingen.
Motiveren van medewerkers om aan de slag te gaan met data. De Young
Professional denkt mee over de inzet van data en legt de koppeling met de
gestelde vragen.
Analyseren van (on)gestructureerde data en de opgeleverde inzichten
koppelen aan beleidsopgaven.
Het meewerken aan impactanalyses, risicoanalyses en verdiepende analyses.
Het meewerken aan informatieoplossingen zoals dashboards en monitors.

“Momenteel werk ik aan een tweetal opdrachten. Voor een gemeente ben ik bezig
met het ontwikkelen van een dashboard dat real-time informatie visualiseert. Dit
dashboard is bedoeld voor de beleidsmedewerkers van de betreffende gemeente.
De uitdaging voor mij zit ‘m vooral in het organiseren en structureren van grote
hoeveelheden data en het genereren van inzichten die de klant wenst. Uiteraard is
het ook mijn taak om over dit laatste te adviseren. Een vergelijkbaar project doe ik
ook voor een regionale inkooporganisatie.”
Young Professional lichting 3

5: Functieprofielen van een Young Professional
Geen opdracht voorhanden maar wel behoefte om een Young Professional
aan te nemen binnen een functie? De Young Professional kan veelal junior
functierollen binnen uw organisatie vervullen. Denk bijvoorbeeld aan:
•
•
•
•
•
•

Jr. beleidsanalist
Jr. data-analist/informatieanalist/Business-analist
Jr. beleidsmedewerker
Jr. kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein
Projectmedewerker/projectondersteuner
Jr. BI-ontwikkelaar

6: Mogelijkheden voor u als organisatie
Mogelijkheid 1.

De opdrachtgever verwelkomt een Young Professional voor een bepaalde periode.
Eerst voeren we een gesprek met u over uw behoeften, de doelen en verrichtte
werkzaamheden. Er wordt een plan vastgesteld met beoogde resultaten en de YP
gaat aan de slag met deze opdracht. De werkzaamheden zullen uw organisatie op
weg helpen (meer datagedreven) te worden. Afhankelijk van de complexiteit van uw
vraag is het mogelijk om de expertise van een van onze adviseurs in te zetten.
Mogelijkheid 2.

Zijn er in uw organisatie beleidsadviseurs of andere medewerkers die zich verder
willen bekwamen als beleidsanalist, informatiemanager of data-analist? Het is
mogelijk om deel te nemen aan de trainingen die wij onze YP’s bieden. Daarnaast
bieden we vanuit de Van Dam & Oosterbaan Academy basis en gevorderde
trainingen op het gebied van Excel, Power BI en Datagedreven werken aan. Het
volgen van één of meerdere trainingen stelt uw eigen medewerkers in staat om
meer datagedreven te werken.
Mogelijkheid 3.

U wilt duurzaam investeren in uw eigen organisatie en in uw eigen personeel m.b.t.
de i-rollen. Hierbij is het ideaal om een YP tijdelijk in uw team op te nemen om op
ten duur zelf de YP in dienst te nemen en door te laten ontwikkelen tot BIontwikkelaar, Informatieadviseur, Data-analist of bijvoorbeeld Beleidsanalist.
Aanvullende trainingen kunnen nadien afgenomen worden vanuit de Van Dam &
Oosterbaan Academy.

Van Dam & Oosterbaan Academy
We leven in een datagedreven wereld. Elke dag delen, creëren en
consumeren we data van mobiele apparaten, sensoren, werkprocessen en
systemen.
Er is nu meer data beschikbaar dan ooit tevoren, maar meer data betekent niet
altijd betere inzichten. Er zijn weinig mensen die effectief data kunnen vertalen naar
werkelijke toegevoegde waarde voor organisaties.
Van Dam & Oosterbaan heeft als visie om maatschappelijke organisaties meer
datagedreven te laten werken. Vanuit onze specialisatie hebben we een unieke
aanpak ontwikkeld hoe om te gaan met deze data. En dat volgens onze
kernwaarden: slim verbinden, het op de juiste manier delven en duiden van data en
zoveel als mogelijk gebruik maken van markt- en technologie standaarden. Onze
data academy bestaat uit een Young Professional Programma voor het opleiden van
nieuw talent, maatwerk leertrajecten voor datagedreven professionals en een breed
aanbod aan fysieke en online Trainingen en Masterclasses zowel voor interne
collega’s als voor externe professionals.
In onze trainingen laten we u zien hoe u op effectieve wijze gebruik kunt maken van
de informatie in uw organisatie. Onze trainingen worden verzorgd door ervaren
trainers, adviseurs en BI-consultants met ervaring binnen het maatschappelijk
domein. Voorbeelden van trainingen, masterclasses en e-learningmodules:
•
•
•
•
•
•

Training Werken met Excel (beginnend en gevorderd);
Training Power BI (beginnend en gevorderd);
Masterclasses Datagedreven Werken binnen het Maatschappelijk Domein;
Masterclasses Dashboarding;
E-learningmodules Datageletterdheid & Datagedreven Werken;
E-learningmodules in Cognos, SQL, datamodelleren en normaliseren.

Naast een vast aanbod aan trainingen bieden wij ook maatwerk. Onderwerpen die
tijdens onze trainingen aan bod kunnen komen, zijn o.a.: het ontwikkelen en sturen
op maatschappelijk resultaat, het ontwikkelen van een monitor & dashboard Sociaal
Domein en het opstellen van effectieve gebieds- en wijkanalyses.
Bekijk onze website voor meer informatie over onze huidige adviseurs:
www.vandamoosterbaan.nl

