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Data-trainee-programma 
op maat (incompany)

Een kick-startoplossing voor je data-afdeling om 
starters in no time op het gewenste niveau te krijgen



Uitdaging: gekwalificeerde dataspecialisten
Het is geen geheim dat de arbeidsmarkt schaars is als het gaat om 

dataspecialisten. Logisch, want de vraag naar deze specialisten wordt steeds 

groter. Bijna iedere grote organisatie is bezig met een transitie naar data- 

gedreven werken, wil overstappen naar cloud-omgevingen, heeft behoefte aan 

een data-afdeling, of wisselt van techniek waardoor nieuwe kennis nodig is.

Binnen enkele weken een team van specialisten voor jouw organisatie
We zien dat het aantrekken van dataspecialisten een grote uitdaging is voor onze 

klanten. De Hot ITem Academy biedt hiervoor een pragmatische oplossing 

in de vorm van het Data Traineeship. Indien gewenst ondersteunen wij ook 

bij de werving van de nieuwe medewerkers hiervoor. Met ons maatwerk- 

programma voor Data Trainees beschik je binnen enkele weken over 

een team van specialisten met de kennis, inzichten en skills die binnen 

jouw organisatie passen en nodig zijn.

Data-trainee-programma op maat
Samen met de klant bepalen we de doelgroep en stellen 

we het gewenste kennisniveau en de doelen van het 

programma vast. Vervolgens onderzoeken we welke 

hard- en softskills nodig zijn om de medewerkers naar 

het gewenste niveau te krijgen. Denk hierbij aan het 

leren over de filosofie van Business Intelligence, 
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programmeren, datakwaliteit, data-analyse, dashboard- 

tooling etc., maar ook het geven en ontvangen van feedback, 

communicatietraining en stakeholdermanagement. 

De exacte invulling hangt af van de omgeving waarin de deel-

nemers terechtkomen en maken we passend op jouw orga-

nisatie. Het programma worden dus helemaal op maat en in 

overleg samengesteld. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een 

fulltime zesweeks programma, maar ook een langer traject is 

mogelijk, waarbij medewerkers twee dagen per maand trai-

ning krijgen en het geleerde tussendoor toepassen in de 

praktijk.    

Praktijkgerichte benadering
De docenten en coaches van de Hot ITem Academy zijn allen 

ervaren vakspecialisten in Hot ITem-klantprojecten. Daardoor 

is er in de leertrajecten, naast de theorie, veel aandacht voor 

de connectie met de praktijk. Gedurende het programma staat 

een case centraal die aansluit op de dagelijkse praktijk van de 

deelnemers. Ook krijgen zij zoveel mogelijk opdrachten die 

passen bij de activiteiten die straks moeten worden uitge-

voerd.

Ondersteuning bij werving
Indien gewenst bieden we ondersteuning bij het werven van 

deelnemers voor het opleidingsprogramma. Dit kan zijn door 

een functieprofiel op te stellen of assessments af te nemen of 

een combinatie van beide. Ook kunnen we ondersteunen bij 

het voeren van selectiegesprekken om zo de juiste mensen te 

selecteren.

HOT ITEM ACADEMY: EEN BOOST AAN DE ONTWIKKELING 

VAN MEDEWERKERS

De Hot ITem Academy ontwikkelt onder andere opleidings-

programma’s op maat om specifieke groepen en teams binnen 

een data-organisatie een boost te geven in hun ontwikkeling.

Dit kunnen medewerkers zijn die zich moeten om- of bijscholen, 

traineeships of teams die zich moeten bekwamen in een 

nieuwe manier van werken, nieuwe techniek of zich moeten 

klaarstomen om als dataspecialist aan de slag te gaan.
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“Na het succesvol organiseren 

van drie masterclasses met de Hot 

ITem Academy, weet ik uit ervaring 

dat deelnemers heel snel doorgroeien 

door de brede kennis die ze hebben 

opgedaan. De masterclass geeft niet alleen 

een boost aan de kennisontwikkeling van het 

hele Strategic Intelligence Center, maar ook aan 

de betrokkenheid en onderlinge samenwerking.”

Pim Warntjes
M A N A G E R  B U S I N E S S  I N T E L L I G E N C E  V O D A F O N E Z I G G O

> Bekijk deze case op de website van de Hot ITem Academy

Resultaat
 � Medewerkers hebben een vliegende start in hun nieuwe rol als dataspecialist

 � Door de koppeling met de praktijk zijn ze na het programma direct inzetbaar

 � De continuïteit en het kennisniveau van de afdeling wordt geborgd

 � Samen leren zorgt voor een hecht team en goede samenwerking

Factbased Talent Management
Benieuwd naar de impact van de opleiding? Dan bieden we ‘Factbased Talent 

Management’ aan. Hierbij meten we vier maanden na het programma in 

welke mate de medewerkers de competenties van de rol beheersen 

en toepassen door middel van een 360º assessment. Zo brengen we 

het ontwikkelingspotentieel van de medewerkers in kaart. Met een 

persoonlijk opleidingsaanbod kunnen ze vervolgens aan de slag 

om zich verder te ontwikkelen en borgen we de continuïteit van 

het leren.
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https://www.hotitem-academy.nl/klantcase/vodafoneziggo-strategische-kennisontwikkeling/


HOT ITEM
Factbased sturen met BI vanuit een 
wendbaar datafundament

HIBRID 
Beheer van hybride data-architecturen en 
platformen

DATATRUST 
Pensioenfondsen in control voor een 
datagedreven toekomst

FUTURE FACTS
Voorspellen en anticiperen met Business 
Analytics

HOT ITEM ACADEMY
Meetbare transitie naar een datagedreven 
organisatie en cultuur

DE HOT ITEM GROEP

Danzigerkade 19 

1013 AP Amsterdam 

Telefoon: +31 20 581 02 00 

E-mail: info@hotitem.nl

© Hot ITem BV

Meer weten?
Wil je weten wat de Hot ITem Academy kan betekenen voor het 

opleiden van jouw medewerkers tot dataspecialist, indien 

gewenst aangevuld met werving van nieuw talent? Medewer-

kers die snappen hoe ze effectief een architectuur kunnen 

inrichten om zo de juiste waarde uit data te halen binnen jouw 

organisatie? Of heb je behoefte aan andere competenties? 

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend 

adviesgesprek.

Wie is de Hot ITem Groep?
Hot ITem gelooft in wendbare, datagedreven organisaties 

die de concurrentie voorblijven door zich snel te kunnen 

aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Alles wat wij doen 

heeft tot doel om de performance van mensen, afdelingen 

en organisaties onderscheidend te verbeteren. Dit doen wij 

samen met onze klanten, op basis van kwalitatief goede data 

en inzicht in de cruciale zaken.

Op dit moment telt de Hot ITem Groep bijna 250 hoogop-

geleide professionals, voornamelijk consultants, organisatie- 

deskundigen en technisch specialisten.
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https://www.hotitem-academy.nl/contact/

