
Sogeti Data 
Maturity Scan
Kickstart voor een  
datagedreven business

Waarom een Data Maturity Scan? 
Om datagedreven te werken, moet je data 
niet alleen als asset beschouwen, maar ook 
daadwerkelijk als asset behandelen. Dat vraagt 
om actie… en om een duidelijk startpunt om het 
datavolwassenheidsniveau in jouw organisatie 
naar een hoger plan te tillen. Zodat je voortaan 
data als asset kunt behandelen en vervolgens 
inzichten uit bedrijfsgegevens kunt filteren.

Wat is jouw datavolwassenheidsniveau?  
Met een Data Maturity Scan (DMS) krijg je een 
helder beeld van het datavolwassenheidsniveau 
binnen jouw organisatie – het ideale startpunt 
voor een datagedreven business.

Wat is een Data Maturity Scan? 
De DMS is een instrument waarmee je als 
organisatie het volwassenheidsniveau van 
data kan meten in relatie tot het beheer van 
en de omgang met deze gegevens. Aan de 
hand van deze datametingen bepalen we 
samen de uitgangssituatie. Ook meten we de 

voortgang gedurende het traject richting meer 
datavolwassenheid. Op deze manier kunnen 
we jouw datamanagement en datagovernance 
optimaal inrichten.

De scan bestaat uit vier onderdelen: 
1.   Interviews met medewerkers op basis van het 

DAMA-framework
2.   Verwerking van interviewuitkomsten in een 

model per deelgebied
3.   Visualisatie van de verwerkte uitkomsten in 

diagrammen
4.   Presentatie van de resultaten aan de 

stakeholders 

De voordelen 
Na de Data Maturity Scan weet je: 
•   Wat per deelgebied het 

datavolwassenheidsniveau is binnen jouw 
organisatie

•   Welke concrete stappen nodig zijn om het 
gewenste volwassenheidsniveau te bereiken 

•   Welke deelgebieden prioriteit hebben



Daardoor kan je uiteindelijk:
•   Het volwassenheidsniveau beheersbaar en 

stapsgewijs naar een hoger plan tillen
•   Jouw data voortaan binnen de gehele 

organisatie als asset behandelen 
•   Fact-based beslissingen nemen op basis van 

beschikbare en betrouwbare data

Verder bouwen?
Met de DMS kun je als organisatie stapsgewijs, 
gecontroleerd en beheersbaar naar het gewenste 
datavolwassenheidsniveau toegroeien, aan de 
hand van duidelijke mijlpalen. Dat maakt de DMS 
een stevig fundament om jouw datagedreven 
business op te bouwen. Wil je daarmee aan de 
slag? Op basis van de DMS kunnen we samen 
een gedetailleerde roadmap opstellen: welke 
verbeterstappen, op welk deelgebied, zetten we 
in welke volgorde? Daarbij bepalen we ook de 
benodigde rollen en competenties, activiteiten per 
rol, tijdsinspanning en kosten.

De prijs voor een DMS kickstart bedraagt 
4950,- euro
(Uitgaande van vijf interviews met i.i.g. business-

verantwoordelijke, data protection / security manager  

en data manager)

Meer weten of een DMS aanvragen?
Neem contact op met jouw Sogeti Relatiemanager 
of stuur een mail met jouw verzoek naar Eddy 
Visser via eddy.visser@sogeti.com

Over Sogeti
Sogeti is een toonaangevende 
IT-dienstverlener op het gebied van Cloud, 
Data, Automation, Testing, DevOps en 
Cybersecurity. Het bedrijf biedt oplossingen 
die digitale transformaties mogelijk 
maken. Passie voor het vakmanschap 
zit in de genen van de meer dan 2.200 
Sogetisten werkzaam (dicht)bij de klant. 
Sogeti Nederland B.V. maakt deel uit van 
de wereldwijde Sogeti groep en is met 
zo’n 25.000 IT-professionals actief in 15 
landen gevestigd in meer dan 100 locaties 
in Europa, de VS en India en onderdeel 
van Capgemini.

Meer informatie is beschikbaar op
www.sogeti.nl

Sogeti Nederland B.V.
Lange Dreef 17, Vianen, Tel +31 (0)88 660 66


