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Wat is Data Management & Data Governance
Gegevensgedreven werken, industry 4.0, een steeds grotere informatiehonger van toezichthouders; het
belang van goed beheerde data neemt steeds meer toe.
Data Management omvat alle processen, technieken, vaardigheden die nodig zijn om gegevens goed te
kunnen beheren.
Data Governance is het stelsel van rollen, afspraken en verantwoordelijkheden dat er voor zorgt dat het dat
gegevensbeheer goed ingericht en bestuurd kan worden. Het “management van het data management”,
zou je kunnen zeggen.

Voor wie is Data Management & Data Governance
De training Data Governance & Data Management is bedoeld voor:
Mensen die werkzaam zijn (of willen zijn) in een Data Governance-rol of organisatie;
Enterprise architecten en data architecten;
Solution architecten en ontwerpers van gegevensgedreven oplossingen (bv. BI, advanced analytics,
regulatory reporting);
Business- en informatieanalisten in gegevensgedreven organisaties.

Voorvereisten
Er zijn geen specifieke vereisten om aan deze training te kunnen deelnemen. Wel maakt enige jaren
ervaring binnen een organisatie waarvoor gegevens een belangrijke rol spelen de behandelde stof
herkenbaarder en toepasbaarder.

Doelstellingen
In de training Data Governance & Data Management behandelen we de volgende onderwerpen:

Data Governance & Data Management – verschillen en interactie
De business case voor Data Governance & Data Management
De voornaamse standaardraamwerken voor Data Governance & Data Management: DAMA-DMBOK,
EDM Council DCAM, CMMI DMM
De organisatorische inrichting van Data Governance & Data Management, en de rol van Data Owners
en Data Stewards daarbinnen
De training wordt gegeven door mensen met een brede ervaring binnen Data Management en Data
Governance. Zij zijn daarom in staat om de theorie te vertalen naar praktische voorbeelden en adviezen,
aangepast aan en toegespitst op de achtergrond van de cursisten.

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

