
Hoe versnelt

de transitie naar
een datagedreven
organisatie?

het CDO office



Hoe stellen overheidsinstellingen het juiste team
samen om daadwerkelijk de transitie te maken naar
een datagedreven organisatie?
Linda Stege en Barbara Peruskovic van Data Coase
vertellen over de uitdagingen en oplossingen voor de
inrichting van een CDO office.

In steeds meer overheidsorganisaties is een datastrategie
ontwikkeld en zijn diverse dataprogramma's gestart. Om vervolgens
echt de overgang te maken naar een datagedreven organisatie
wordt doorgaans gekeken naar een gespecialiseerd team onder
leiding van een Chief Data Officer (CDO). Maar hoe ziet de ideale
CDO office eruit en wat is er nodig om een sterk team vaart te laten
maken?

Het zijn vraagstukken die regelmatig worden neergelegd bij Data
Coase, dat organisaties begeleidt, coacht en traint om datagedreven
te werken. Recent is een project afgerond voor een
overheidsorganisatie met verschillende locaties in het land die
werkt aan actuele maatschappelijke opgaven.

"De uitdaging was om in korte tijd de centrale afdeling data neer te
zetten, inclusief de inrichting van de CDO office", vertelt Barbara
Peruskovic, data governance adviseur van Data Coase.
"De datastrategie en dataprogramma's waren al goed verankerd, en
er was een CDO aangesteld, en nu was het een logisch moment om
eigenaarschap en verantwoordelijkheid vorm te geven."

Hoe ziet het
ideale CDO
office eruit en
wat is er nodig
om een sterk
team te
maken?



Data Coase heeft voortgebouwd op een plan om tot een centrale
afdeling voor data te komen, en gebruik gemaakt van de interne
ideeën over de rollen, functies en professionals van de CDO office.
Linda Stege, data management adviseur van Data Coase: "De opgave
was om uit te werken wat er intern moet gebeuren om de datastrategie
daadwerkelijk uit te voeren.

Welke taken, rollen en verantwoordelijkheden zijn er als het gaat om
data? Hoe verhouden de centrale data-activiteiten zich tot de
processen van andere organisatieonderdelen? Welke samenwerkingen
met interne en externe betrokkenen vinden er plaats? Wie gaat wat
precies doen? Welke data capabilities zijn er dan nodig?" Data Coase
ontwikkelde een gestructureerd programma met alle antwoorden.

Een gestructureerd dataprogramma
Een gestructureerde aanpak met oog voor de interne daadkracht is de
basis voor een sterke CDO office voor overheidsorganisaties, vat Stege
samen. "Ons gestructureerde dataprogramma maakt duidelijk welke
capabilities vereist zijn voor een nieuwe afdeling.

Een bijbehorend data capability framework maakt een vertaling naar
concrete projecten om de implementatie uit te voeren. Bijvoorbeeld
als het gaat om het trainen, coachen en opleiden van medewerkers, en
het werven van nieuwe talenten." Het data capability framework geeft
een overzicht van de capabilities, acties en budgetten die nodig zijn
om een datagedreven organisatie te worden, en staat aan de basis van
een compacte roadmap met concrete plannen en planningen.

"Het gaat erom dat de medewerkers in staat worden gesteld om
strategie uit te voeren, en al vanaf de allereerste dag het bewustzijn
hebben dat ze de taken zélf gaan oppakken", voegt Peruskovic toe.
"Ons advies is daarom altijd om eerst intern te zoeken naar geschikte
kandidaten, zeker ook voor managementposities. Specifieke thema's
zoals datakwaliteit kunnen worden belegd bij een team van
verschillende specialisten. Dan is de kennis geborgd in de organisatie.
Dat is duurzaam en zorgt voor interne trots."

"Ons advies is daarom altijd om eerst intern
te zoeken naar geschikte kandidaten, zeker
ook voor managementposities. Dan is de
kennis geborgd in de organisatie. Dat is
duurzaam en zorgt voor interne trots."



Eigenaarschap voor een snelle start

Met een gestructureerd programma voor
dataverantwoordelijkheden is het mogelijk om in een korte
periode - in zes tot negen maanden - een significante stap te
zetten met de uitvoering van het databeleid. "Als het data-
eigenaarschap goed is ingericht, kan je een aantal functies
sneller implementeren", licht Stege toe. "Het is dan immers
duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Als de
verantwoordelijkheden niet goed zijn vastgelegd, bestaat
het risico dat niemand zich aangesproken voelt om aan de
slag te gaan. Je kunt dan projecten opstarten, maar in de
uitvoering gaat het vastlopen omdat je niet weet wie er aan
zet is."

"Het is ook belangrijk om prioriteiten te stellen", vult
Peruskovic aan. "Kijk steeds goed naar wat je als eerste
oppakt en start niet te veel projecten tegelijkertijd. Veel
organisaties met de ambitie om datagedreven te opereren,
ondernemen op allerlei verschillende vlakken actie. Er
wordt ingezet op agile werken, er worden nieuwe producten
en diensten ontwikkeld, er komen nieuwe specialisten in
dienst... In onze ervaring durven de meest succesvolle
organisaties scherpe keuzes te maken. Je wilt misschien
agile gaan werken, maar als er net een reorganisatie is
geweest dan is het verstandig om daar niet meteen op te
gaan sturen."

Het CDO office als standaard

Met een datagovernance framework geven
overheidsorganisaties een impuls aan de interne
samenwerking met de business en wordt de basis op
orde gebracht om datagedreven te werken.
De ervaringen van Data Coase leren dat het CDO office
hierbij met name kaderstellende en adviserende
functies vervult, met als uitgangspunt dat het team
iedereen in de organisatie verder brengt met het
gebruik van data.

Het concept van het CDO office is in opmars, signaleert
Stege. "Het CDO office is een trend en een centraal
team voor data wordt voor steeds meer organisaties
een standaard. Decentrale teams zijn voor grote
bestuurlijke organisaties vaak te ingewikkeld, omdat
de samenwerking dan moeilijk van de grond komt.
De complexiteit van het thema maakt het daarnaast
omslachtig om data activiteiten te beleggen binnen
businessfuncties."

Het bewustzijn dat eigenaarschap een voorwaarde is
voor de implementatie van de datastrategie is volgens
Data Coase een van de factoren die het succes van een
CDO office bepalen. Een grote uitdaging is hierbij om
awareness te creëren over de betekenis van data-
eigenaarschap en data-verantwoordelijkheid.

Peruskovic: "De nieuwe verantwoordelijkheden
kunnen medewerkers afschrikken. Maar je kunt ze in
beweging brengen door te laten zien hoe je met de
kwaliteit van data echt waarde toevoegt aan de
organisatie. Dan zet je als specialist iets neer waar je
trots op mag zijn - en dat geeft energie. Je gaat als het
ware geen verkeerscontroles uitvoeren, maar dodelijke
slachtoffers in het verkeer voorkomen."



Naast draagvlak voor de CDO op directieniveau is ook aandacht voor de
actuele capabilities van het CDO office van cruciaal belang, benadrukt
Peruskovic.

"Er is vaak intern al veel potentieel aanwezig, dat soms onvoldoende
wordt herkend. Als je de kracht en gedrevenheid van de interne
professionals ontdekt, dan is er zo veel mogelijk. De kennis over de
organisatie die medewerkers al hebben, is ook van onschatbare
waarde. Wij adviseren daarom altijd: laat eigen mensen de cruciale
functies vervullen en ga daarvoor geen externen inhuren.

Daarmee laat de organisatie ook zien dat de data-ambities serieus zijn -
en geen tijdelijke opgave." Stege vult aan: "Datagedreven werken is een
traject, geen project. Het thema moet continu in de organisatie worden
belegd en structurele aandacht krijgen.

Je bent toch ook nooit klaar met finance, HR of ICT?"

EEN TRAJECT, GEEN PROJECT



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.

www.datacoase.io
info@datacoase.com


