
Data governance naar het
volgende niveau met
Data Stewardship
as a Service 



Data stewards spelen een belangrijke rol in de
succesvolle implementatie van data governance.
Liza Roodnat van Data Coase vertelt hoe data
stewardship as a service een organisatie
daadwerkelijk verder brengt.

De overstap maken naar een nieuw HR-systeem. De
datakwaliteit verbeteren. Een data governance model
ontwikkelen, dat het gebruik van data afstemt op de
organisatiedoelstellingen en de wet- en regelgeving. Een
business glossary opstellen, die een overzicht geeft van alle
relevante termen binnen de organisatie of in een specifiek
domein, zoals finance of HR. Het zijn taken waarmee data
stewards het verschil maken voor data governance. Maar op
de oververhitte arbeidsmarkt is het lastig om ervaren
professionals te vinden. Het alternatief - een interne
kandidaat werven, selecteren, opleiden en trainen - vereist
doorgaans ook de nodige tijd en effort. Met data stewardship
as a service van Data Coase zijn organisaties snel voorzien van
gespecialiseerde consultants die de actuele data issues
verder brengen totdat de juiste kandidaat er is.
 
"Veel organisaties willen de eerste stappen zetten naar
datagedreven werken, of zijn al bezig met de uitvoering van
een data governance programma en de samenstelling van
een data team. Je hebt dan voldoende mankracht, kennis en
kunde nodig om een vliegende start te maken. Met data
stewardship as a service haal je tijdelijk een externe
deskundige in huis die zich dedicated met de urgente issues
bezighoudt", vertelt Liza Roodnat, data governance
consultant van Data Coase, dat organisaties begeleidt, coacht
en traint om datagedreven te werken.

"Met data stewardship
as a service haal je
tijdelijk een externe
deskundige in huis die
zich dedicated met de
urgente issues
bezighoudt."



 
 
De consultants van Data Coase gaan gestructureerd aan de slag met
concrete acties en zijn deskundige sparringpartners voor alles wat te
maken heeft met data governance. "Onze meerwaarde zit er vooral in dat
we in korte tijd de basis op orde brengen, waarop de organisatie
vervolgens zelf voortbouwt. We werken allereerst aan vooraf afgesproken
deliverables, zodat we snel meters maken. Daarnaast zijn we flexibel
inzetbaar om issues op te pakken waar de organisatie in de praktijk
tegenaan loopt en denken we proactief mee met het data team over
ideeën, wensen, plannen, prioriteiten en dilemma's."
 
Externe data stewards nemen organisaties ook werk uit handen waar
drukbezette teams doorgaans zelf geen tijd voor hebben. "Als de HR-
afdeling een datamodel wil opzetten, dan kunnen wij daar heel gefocust
aan werken. Het kost HR-medewerkers nauwelijks tijd", vertelt Roodnat.
"De data steward interviewt enkele kernspelers, verzamelt
praktijkervaringen, doet desk research en bouwt het model. Het model
hoeft dan alleen nog ter validatie voorgelegd te worden aan de HR-expert.
De kennis over de bedrijfsprocessen zit natuurlijk in de organisatie. Zeker
in complexe contexten, zoals een ziekenhuis, is de inhoudskennis van de
business onmisbaar. Maar alleen door specifieke vragen te stellen vanuit
het perspectief van data governance krijg je alle relevante informatie boven
tafel."

"Onze meerwaarde zit er vooral in dat we in
korte tijd de basis op orde brengen, waarop de
organisatie vervolgens zelf voortbouwt."

De basis op orde 

Snel groeien als data team

Data stewardship as a service is een flexibele oplossing om snel de periode
te overbruggen tussen de opstart van een data governance programma en
de inzet van een of meerdere interne data stewards. De samenwerking met
de specialisten van Data Coase is ook van toegevoegde waarde voor de
positionering van het data team, ziet Roodnat in de praktijk. "We werken
gezamenlijk aan deliverables en we verzorgen indien nodig specifieke
trainingen. Je ziet daardoor dat de thematiek steeds duidelijker op de
interne agenda komt te staan, dat medewerkers meer zelfvertrouwen
krijgen om zaken zelf op te pakken en dat teamleden groeien in hun rol.
Daarmee ontstaat ook draagvlak voor de activiteiten van het data
governance team: collega's erkennen de rollen, taken en
verantwoordelijkheden van de teamleden."



Door de ervaringen met de externe data stewards worden medewerkers soms zo enthousiast
over de activiteiten rond data governance dat zich interne kandidaten melden voor een vaste
functie. "Medewerkers ervaren van heel dichtbij wat de functie inhoudt, onder begeleiding van
ervaren specialisten. Een extra voordeel is dat onze consultants zo veel werk verzetten dat
degene die structureel verantwoordelijk wordt voor de werkzaamheden er nog maar relatief
weinig tijd voor nodig heeft. De kaders staan zo stevig, dat het eigenlijk alleen nog maar een
kwestie is van de zaken goed bijhouden."

Data stewardship as a service is geschikt voor alle organisaties die werk maken van
data governance, ongeacht de sector of de grootte. Meestal verzorgt Data Coase
overbrugging voor een periode van drie tot negen maanden. Roodnat: "We zetten
dan hele concrete stappen richting zichtbare resultaten. De inzet van tooling is een
vast onderdeel van de service: we leveren een laagdrempelige online tool, of de data
steward maakt gebruik van een systeem dat de organisatie al heeft." De consultants
van Data Coase hebben ervaring met alle actuele data governance tooling.
 
"Het belangrijkste is dat een organisatie vertrekt vanuit concrete vraagstukken en
heldere doelstellingen", zegt Roodnat over de randvoorwaarden voor een
succesvolle inzet van data stewardship as a service. "De dienst is natuurlijk heel
flexibel en we sluiten altijd aan op de vragen, wensen en prioriteiten van de
organisatie. Maar duidelijkheid over de ambities en doelen is het vertrekpunt voor
een gedegen en efficiënte aanpak die de organisatie vervolgens zelf verder
doorontwikkelt."

Service en tooling
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DATA COASE
 
Data Coase begrijpt de complexiteit van data governance en de
vraagstukken waarmee organisaties worstelen. De adviseurs
beschikken over een brede ervaring in governance, project- en
programma management. Met hun beproefde aanpak en
methodieken zijn al veel organisaties naar volle tevredenheid
geholpen.
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