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Data Talent Program
Ontplooi jouw datatalent

Data zijn goud waard. Ze zorgen ervoor dat je beslissingen kunt nemen op basis van feiten 
en niet meer op basis van een onderbuikgevoel. Toch zijn data meer dan alleen facts and 
figures. Op zichzelf betekenen data immers niet veel, maar door ze in de juiste context te 
plaatsen, worden ze sterk. Zo kun je door het juist interpreteren en toepassen van data 
passende adviezen geven, nieuw beleid ontwikkelen en beter doordachte beslissingen 
nemen. Heb jij de ambitie om maatschappelijke vraagstukken op een datagedreven manier 
aan te pakken? En wil je overheidsorganisaties hierover kunnen adviseren? Dan is het Data 
Talent Program van Van Dam & Oosterbaan echt iets voor jou.

Het Data Talent Program is een opleidings-
programma dat speciaal is ontwikkeld voor 
starters met een passie voor data. Onze eigen 
datagedreven collega’s leiden jou in één 
jaar tijd op tot datagedreven professional 
in het maatschappelijk domein. Gedurende 
het programma combineer je inspirerende 
trainingsdagen met uitdagende datagedreven 
projecten binnen de overheid.

Het Data Talent Program is een
éénjarig opleidingstraject met:

• 10 intensieve trainingsweken 
 (2 volle trainingsdagen per week)

• 5 intervisiesessies
• 3 terugkomdagen

http://vandamoosterbaan.nl/dtp
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Het programma
Als deelnemer aan het Data Talent Program ga je aan de slag 
met verschillende modules, die je zowel algemene kennis als 
specifieke vaardigheden bijbrengen. De volgende modules 
komen aan bod:

Datamodule  
Trainingen op het gebied van data soft-skills 
(o.a. data storytelling, ambassadeurschap,  
data-ethiek en governance) en hard-skills 
(Power BI, Excel, Cognos, dashboarding en 
datavisualisatie).

Module Publieke Sector  
De (semi-)lokale overheid is een werkveld 
waarin nogal wat basiskennis vereist is.  
De gemeentemodule biedt trainingen die de 
diverse gemeentelijke domeinen behandelen, 
zoals het fysiek, sociaal en ruimtelijk domein. 

Module Projectmanagement  
In de projectmanagementmodule behandelen 
we diverse business-en processtrategieën, 
zoals Lean, Scrum en Design Thinking.

Module Ontwikkeling en Leiderschap
Ga aan de slag met je persoonlijke ontwik-
kelplan, verbeter je advies- en leiderschaps-
vaardigheden en oefen met solliciteren en het 
uitvoeren van adviesopdrachten.

Begeleiding
Je wordt gecoacht en begeleid door onze  
ontwikkelmanager. Zij is je eerste  
aanspreekpunt en volgt jouw persoonlijke ont-
wikkeling op de voet. Daarnaast doe je (samen 
met andere collega’s en trainees) mee aan 
intervisiesessies. Ook begeleiden je mentor en 
leidinggevende je op persoonlijk en  
inhoudelijk vlak.

Dit is iets voor mij!
Ben jij maatschappelijk betrokken én heb je 
affiniteit met data? Wacht dan niet langer, en 
solliciteer direct voor het Data Talent Program! 
Als je wordt toegelaten tot het programma,  
start je op 1 maart 2023 en staat het volgende 
je te wachten: 

• Een jaarcontract bij  
 Van Dam & Oosterbaan met uitzicht op  
 een vaste aanstelling;
• Een future proof, volledig verzorgd én op  
 maat gemaakt opleidingsprogramma;
• Een mooi startsalaris van €2.628,- bruto  
 en de mogelijkheid om binnen een jaar   
 vervolgstappen te zetten;
• Een plek in een ambitieuze organisatie met  
 veel (jonge) collega’s, uitjes en gezelligheid;
• Uitdagende datagedreven projecten bij   
 onze opdrachtgevers binnen de overheid.
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Wat vragen we van jou? 
• Je bent maximaal 2 jaar geleden afgestudeerd.
• Je hebt een opleiding afgerond waarin je al kennis hebt  
 gemaakt met de toepassing van data. Denk aan Data-science,  
 IT, Bestuurskunde of Sociologie.
•	 Je	hebt	affiniteit	met	het	maatschappelijk	domein	en	met	data.
• Je bent enthousiast, bevlogen en proactief. Je durft vragen te  
 stellen en bent niet bang om fouten te maken.

Toekomst
Data zijn de toekomst; dat is waar wij in  
geloven. Geloof jij dat ook, kun je bij ons je ei 
kwijt als datagedreven professional en halen 
we het beste in elkaar naar boven? Dan gaan 
we graag een langetermijnverbintenis met je 
aan. Na het afronden van het programma kun 
je als Junior BI Consultant of Junior Adviseur 
aan de slag bij onze organisatie. Je persoon-
lijke (en inhoudelijke) ontwikkeling vinden we 
belangrijk, dus hier blijven we gedurende je 
hele loopbaan bij Van Dam & Oosterbaan  
aan werken.
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Solliciteren
Meer over de  
sollicitatieprocedure vind je op 
onze website  
van-dam-oosterbaan.homerun.co/
data-talent en via LinkedIn.  
 
Heb je specifieke vragen over het 
programma, mail dan naar:  
werkenbij@vandamoosterbaan.nl

http://vandamoosterbaan.nl/dtp
http://van-dam-oosterbaan.homerun.co/data-talent
http://van-dam-oosterbaan.homerun.co/data-talent
https://www.linkedin.com/company/vandamoosterbaan/
mailto:werkenbij%40vandamoosterbaan.nl?subject=


“Het fijne aan het programma vond ik dat ik fouten mocht ma-
ken, mezelf kon ontwikkelen en constant bleef leren. De over-
gang van trainingen naar werken op een opdracht was erg fijn. 

Het buddy systeem vond ik super fijn! Zo kan je altijd bij iemand 
terecht bij vragen of als je informatie nodig hebt.”

Kim Smits
Deelnemer Data Talent Program 2021

www.vandamoosterbaan.nl 
info@vandamoosterbaan.nl
085 – 112 4371
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