
Het Data Talent Program is een  
éénjarig opleidingstraject met:  

• 10 intensieve trainingsweken 
 (2 volle trainingsdagen per week)

• 5 intervisiesessies
• 3 terugkomdagen 

Data Talent Program
Voor gemeentemedewerkers

Data zijn goud waard. Niet alleen geven ze inzicht in belangrijke sturingsinformatie, ook 
zorgen ze 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. Data slim 
gebruiken en ze onderdeel maken van je bedrijfsvoering, daarmee maak je als organisatie 
het verschil. Maar het vinden van datagedreven medewerkers is nog niet zo eenvoudig. 
Daarom biedt Van Dam & Oosterbaan het Data Talent Program. Daarmee leiden we jouw 
medewerkers op tot de datagedreven professional van de toekomst. 

Cijfers, data, bits and bytes; op zichzelf  
betekenen ze niet zoveel, maar door ze in  
de juiste context te plaatsen, worden ze 
waardevol. Daardoor kun je capaciteit slimmer 
inzetten, beter plannen en precies voorspellen 
welke behoeftes zich op welk moment zullen 
voordoen. Dat noemen we datagedreven 
werken.  
 
Wil jouw gemeente ook datagedreven  
werken en heb jij jonge, ambitieuze mede-
werkers in dienst die graag leren hoe ze dit 
voor jouw organisatie kunnen realiseren?  
Dan biedt het Data Talent Program van  
Van Dam & Oosterbaan uitkomst.

Het Data Talent Program is een opleidings- 
programma dat speciaal is ontwikkeld voor 
starters bij de (semi-)lokale overheid.  

Het programma ontwikkelt jouw mede- 
werkers tot datagedreven professionals in het 
maatschappelijk domein. Na afronding van 
het programma kunnen zij zelfstandig aan de 
slag binnen de organisatie en als ambassadeur 
van het datagedreven werken hun collega’s 
enthousiasmeren en instrueren.

Maatschappelijk. Datagedreven.vandamoosterbaan.nl/dtp 

http://vandamoosterbaan.nl/dtp


Inhoud van het programma
Deelnemers aan het Data Talent Program gaan aan de slag met  
verschillende modules, die zowel algemene kennis als specifieke  
vaardigheden behandelen. De volgende modules komen aan bod:  

Datamodule  
Binnen deze module worden verschillende trainingen gegeven die zowel de soft skills (data 
storytelling, ambassadeurschap, data-ethiek en governance) als de hard skills (Power BI, Excel, 
Cognos, dashboarding en datavisualisatie) van jouw medewerker ontwikkelen.  

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 ontwikkelplan, verbeter je advies- en  
leiderschapsvaardigheden en oefen met solliciteren en het uitvoeren van adviesopdrachten.

vandamoosterbaan.nl/dtp Maatschappelijk. Datagedreven.

http://vandamoosterbaan.nl/dtp


Deelnemen  

Het Data Talent Program is ontwikkeld voor startende (beleids)adviseurs 
die affiniteit hebben met data en maatschappelijke vraagstukken en die 
recent zijn afgestudeerd. Medewerkers kunnen op twee manieren deelne-
men aan het programma:

Data Talent Program  
Als je medewerkers het volledige  
programma volgen, worden ze in een combi-
natiegroep geplaatst met dataprofessionals 
in opleiding van Van Dam & Oosterbaan.

“Binnen onze module Data & Overheid zijn 
we begonnen met een serious datagame 
die jullie hebben gefaciliteerd. Deze start 
van het programma beviel uitstekend, 
omdat het een perfect middel was om de 
samenwerking tussen zowel de trainees als 
de trainers een boost te geven.”

Amarins Hielkema  
(coördinator traineeship Toekomst van Brabant)
 
VDO verzorgt de datamodule binnen het  
Toekomst van Brabant-traineeship

Begeleiding  
Deelnemers aan het Data Talent Program  
worden gecoacht en begeleid door onze  
ontwikkelmanager. Zij is zowel het aanspreek-
punt voor de deelnemer als voor de verant-
woordelijke binnen jouw gemeente.  
Met de ontwikkelmanager worden vooraf-
gaand aan de opleiding de rollen en ver-
wachtingen doorgesproken. De manager 
organiseert ook de intervisiesessies en volgt de 
persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.  

Startdatum  
Het Data Talent Program start 1 maart 2023.  
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Datamodule (soft en hard skills) 
Je kunt er ook voor kiezen om medewerkers 
alleen de datamodule te laten volgen. Deze 
kunnen ze volgen in een combinatiegroep met
dataprofessionals in opleiding van
Van Dam & Oosterbaan of als geïntegreerd 
onderdeel van het traineeship dat ze al volgen 
in jouw gemeente. Het aantal bijeenkomsten 
voor deze optie is lager dan wanneer voor het 
volledige programma wordt gekozen.

Jouw medewerkers  
direct aanmelden?

Scan de QR-code of  
neem contact op met  

academy@vandamoosterbaan.nl 

vandamoosterbaan.nl/dtp Maatschappelijk. Datagedreven.

Aanmelden kan tot 1 januari 2023.

mailto:academy%40vandamoosterbaan.nl?subject=
http://vandamoosterbaan.nl/dtp


vandamoosterbaan.nl/dtp Maatschappelijk. Datagedreven.

“Veel organisaties kunnen soortgelijke trainingen geven die jullie 
kunnen geven. Wat jullie onderscheidt is dat jullie trainingen 
voorzien van inhoudelijke praktijkvoorbeelden van organisa-

ties waar jullie zelf ook actief zijn als adviesbureau. Dit helpt de 
‘transfer’ (overplaatsing van kennis, expertise) vanuit jullie als 

trainers aan de trainees te realiseren.”

Amarins Hielkema
Coördinator Traineeship Toekomst van Brabant

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

Jouw medewerkers  
direct aanmelden?
Scan de QR-code of neem contact op  
met academy@vandamoosterbaan.nl 

Aanmelden kan tot 1 januari 2023.
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