GRIP OP DATA DOOR
GOED DATAMANAGEMENT
SPORT VERBINDT, HOUDT ONS GEZOND EN BIEDT
MOGELIJKHEDEN VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Sport speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Sport
verbindt, houdt ons gezond en biedt mogelijkheden voor
persoonlijke ontwikkeling. Hoe kunnen wij mensen in onze
doelgroepen beter leren kennen en beter bereiken? Onder
andere met data. Met de juiste data kunnen sportbonden meer
en beter met verenigingen, vrijwilligers, sporters, fans, partners en
sponsoren in contact komen en samenwerken. Met data kunnen
we onze impact vergroten.
Impact door het gebruik van data is echter
niet vanzelfsprekend. Hoe verwerk je de
enorme hoeveelheid data die we tot onze
beschikking hebben? En dan ook nog binnen
de grenzen van de wet? Er moet veel gebeuren om data goed en veilig te verzamelen,
te verwerken en te analyseren. Dit kan best
een intimiderende opgave zijn. Willen wij
dat onze organisaties zich ontwikkelen tot
meer data geleide organisaties? Dan vraagt
dat tijd, investeringen en vooral ook nieuwe
competenties. Er is alle reden om je hier in te
verdiepen.
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We hebben inmiddels de eerste stappen
gezet. Het is nu tijd om door te pakken!
Daarom hebben we een Roadmap opgesteld
voor de stappen die wij als collectief en per
organisatie op het gebied van data kunnen
zetten. Een belangrijk onderdeel vormt het
Masterclassprogramma Grip op Data dat binnenkort van start gaat en waarvoor je je vanaf
nu kunt inschrijven.

INSCHRIJVEN

ROADMAP GRIP OP DATA
1. Ontwikkel analyse vaardigheden.
Door analyse wordt data waardevol. Een
goede basiskennis van analyse is bovendien
nodig om goed te begrijpen welke data je
nodig hebt en waar je die vandaan kunt halen.
In het Masterclassprogramma Data & Analyse
hebben we een eerste stap gezet.
2. Sterk in Data Management.
Om met data van onze doelgroepen te werken hebben we in ieder geval hun vertrouwen
nodig. Dat betekent dat we goed genoeg
moeten zijn in Data Management. Data
management is een groot onderwerp.
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Het gaat over alles wat je moet doen om te
zorgen dat data veilig is én bereikbaar, van
goede kwaliteit én tijdig beschikbaar en dat je
er bijvoorbeeld beslissingen mee kunt nemen
waarop je durft te vertrouwen.
3. Sterk in Data Governance.
Data Governance is een belangrijk onderdeel
van Data Management. Data Governance
gaat vooral over spelregels. Spelregels die
we naleven en die onze stakeholders het
vertrouwen geven dat we zorgvuldig omgaan
met hun data. Spelregels waar we onszelf en
elkaar aan moeten kunnen houden.

4. Duurzame ondersteuning.
Ontwikkelen op het gebied van Data Management is nooit klaar. Duurzaam beschikbare
expertise helpt ons bij de ontwikkeling en
zorgt ervoor dat we individueel en als collectief in staat zijn om Data Management op
orde te hebben.
We richten ons in de eerste plaats op sportbonden en helpen hen om meer grip op data te
krijgen. Dat is belangrijk. Tegelijkertijd moeten
we ons realiseren dat veel Data Management
onderwerpen al snel te groot zijn om alleen
op te pakken en goed voor elkaar te krijgen.
Samenwerking is een meerwaarde en we zullen er vanaf het begin aandacht aan besteden.
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DE WINST
Goed Data Management is van groot belang.
De winstpunten:
1. Geen onbeheerde en onverzorgd rondzwervende data. Data heeft onderdak, een
eigenaar en een verzorger. Dat zorgt voor
rust. Door eigenaarschap weten we wat
we hebben, waar het staat, hoe data ontstaat, waar eventuele problemen met data
kwaliteit, toegang of veiligheid ontstaan en
hoe die op te lossen.
2. Toegankelijke data. Wanneer we weten
waarvoor data bestemd is en van wie het
is, kunnen we ook betere besluiten nemen
over wie met data mag werken en voor
welk specifiek doel. Data wordt toegankelijk.

3. Veilige data. Bewuste toegankelijkheid
zorgt ook voor meer veiligheid. We zijn
beter in staat om ongeoorloofde toegang
tot data te voorkomen.
4. Hoge kwaliteit data. Goed verzorgde en
up to date data. We hebben grip op de
data kwaliteit. Hogere kwaliteit data levert
ons direct betere analyses en inzichten op.
5. Data geleide organisaties. Sportbonden
kunnen steeds meer en betere keuzes
maken op basis van, en geïnspireerd door
inzichten uit data. Door met elkaar te leren,
ontwikkelen we een sector die dezelfde taal
spreekt en waar we ons op dezelfde manier verantwoordelijk voelen voor een juiste
manier van werken met de data van onze
doelgroepen.

“We richten ons in de eerste plaats op sportbonden
en helpen hen om meer grip op data te krijgen”
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Eind mei start het Masterclassprogramma GRIP OP DATA. Je krijgt inzicht in de stappen
die nodig zijn om goed Data Management ook voor jouw organisatie bereikbaar te
maken. Je werkt tijdens het Masterclassprogramma aan een plan voor je eigen organisatie en je krijgt zicht op wat er mogelijk is op het gebied van samenwerking in de sector.
We onderscheiden twee groepen:

MASTERCLASS

PROGRAMMA
GRIP OP DATA

Beleidsmakers
Doe mee als beleidsmaker en leer wat Data
Management inhoudt en vooral wat nodig is
om de ontwikkeling van je eigen organisatie
te ondersteunen. We besteden daarnaast
aandacht aan het ontwikkelen van een
perspectief op de ontwikkeling van de sector.
Je krijgt grip op beleid.

Doeners
Bedoeld voor medewerkers die daadwerkelijk
aan de slag gaan met data. Leer waar te
beginnen als individuele organisatie. We kijken
samen hoe je eigen organisatie ervoor staat
en waar je zou kunnen beginnen om sterker
te worden op het gebied van Data Management. Je krijgt grip op de ontwikkeling van je
organisatie.

Ben je zowel beleidsmaker als doener? Neem dan even contact op om te
bespreken welke groep het beste past.
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ERVARINGEN VAN DEELNEMERS AAN HET EERSTE
MASTERCLASSPROGRAMMA DATA & ANALYSE
Complimenten hoe jullie deze cursus compleet online gedraaid hebben. Goede
voorbereiding met de breakoutgroepen in teams en opdrachten via Mural.
Els Manders - Atletiekunie

Nogmaals complimenten voor de effort die erin is gestoken door de cursusleiders.
Hopelijk komt er een vervolg via een verdieping/ follow up en meer deelnemers.
Danny Bok – Sportvisserij Nederland

Erg strak georganiseerd. Enthousiaste (gast)sprekers. Interactief d.m.v. break outs
Oud deelnemer

Complimenten voor de goede organisatie! Ik vind het jammer dat het af is gelopen want
de masterclass was heel interessant!
Sofie Korbee – NOC*NSF

“De masterclass heeft me goed geholpen om de kansen en knelpunten binnen onze
eigen organisatie te zien. Een volgende stap is om als organisatie meer grip te krijgen
op datakwaliteit, security, privacy en toegang tot data en hier natuurlijk ook sportbreed
beter in te worden”
Oud deelnemer
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NIEUW
DATA
SPREEKUUR

Het verzamelen, verwerken en analyseren van data is niet voor elke sportbond
business as usual. Er is veel mogelijk op dit gebied, maar lang niet alles is bekend.
Wellicht loop je met een vraag rond of wil je meer weten over specifieke onderwerpen. Geen probleem. Wij zijn er om je te helpen en ondersteunen.

ALVAST AAN DE SLAG? DATA SPREEKUUR!
Ook als je nu alvast inhoudelijke vragen hebt ben je van harte welkom! Elke
dinsdag van 10-11u kun je langskomen op het data spreekuur. We kunnen je
vraag direct beantwoorden óf we gaan voor je op zoek naar de specialist die
je verder kan helpen! Schrijf je hier in
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VRAGEN?
Schrijf je hier in of laat je naam en nummer achter als je meer wilt weten en we nemen contact met je
op om je vragen te beantwoorden.
En … alvast antwoord op een veelgestelde vraag:
Moeten we dan ook onze data met elkaar delen?
Het korte antwoord is nee. Data met elkaar delen is niet het doel. Wat we wél willen bereiken is dat
wanneer je als organisatie besluit om data met elkaar te delen:
•
•
•
•
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Je dat doet om een duidelijk doel te realiseren. Bijvoorbeeld gezamenlijk meer (maatschappelijke)
impact maken
Je verenigingen, sporters en andere stakeholders kunnen garanderen dat je alleen de data deelt
die nodig is om het doel te bereiken
Dat de data op een veilige manier gedeeld wordt
En dat alle betrokken organisaties met een vergelijkbaar - ethisch - bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel omgaan met die data.
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