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DATA & INFORMATIEMANAGEMENT



De hoeveelheid data neemt dagelijks toe, explosief en onbegrensd. 

Veel organisaties zien door de bomen het bos niet meer of ontberen de 

kennis om hun data optimaal te benutten. Met als gevolg verminderde 

grip op hun vitale organisatieprocessen. Centennium heeft alle exper-

tise in huis om al uw data- en informatievraagstukken vakkundig op 

te lossen – en helpt u graag.

Vergroot grip op uw 
   organisatieprocessen!
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Vergroot grip op uw 
   organisatieprocessen!

Centennium maakt waardevolle data optimaal toe-

gankelijk en creëert inzichten waarop gestuurd kan 

worden. Wij helpen organisaties met alle vraag-

stukken op het gebied van data- en informatiema-

nagement. Onze specialisatie richt zich van ouds-

her op Business Intelligence en Datawarehousing. 

Daarnaast is Centennium volledig thuis in de do-

meinen Data Governance, Data Integratie, Data 

Virtualisatie, Data Visualisatie alsmede Data Scien-

ce & Big Data. Altijd met bewezen expertise, tech-

nieken, tools en tastbare resultaten.

Wie zijn wij...

Wij vormen samen een onafhankelijk en objectief 

expertisehuis. Ons team van ruim 40 specialisten 

beschikt gezamenlijk over alle noodzakelijke en 

veelal gecertificeerde kennis en ervaring op het 

gebied van data- en informatiemanagement.

Alles is erop gericht om die kennis voortdurend te 

ontwikkelen en te delen. Niet alleen binnen de or-

ganisatie maar ook met opdrachtgevers, met het 

doel ook hun kennis en kunde te laten toenemen, 

zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen opereren. 

Het delen van kennis gebeurt dagelijks, in advies 

en uitvoerend werk én vanuit het opleidingsinstituut 

Centennium Opleidingen. Wij lopen graag voor-

op. 

Behalve technisch en vakinhoudelijk up-to-date, 

blijven wij voortdurend alert op de maatschappe-

lijke ontwikkelingen die direct raken aan de wereld 

van data- en informatie management.

De hoeveelheid data om ons heen 
groeit dagelijks. Explosief en  

onbegrensd. Nieuwe technologieën 
volgen elkaar in rap tempo op.  
Misschien merken wij daar als 

burgers niet direct zoveel van, echter 
heeft iedereen er dagelijks volop mee 

te maken. 
Centennium is zich van al deze  

veranderingen goed bewust en voelt 
zich bij deze ontwikkelingen nauw  

betrokken. Zowel maatschappelijk als 
in de daarbij  behorende  

technologische ontwikkelingen.

Wat Centennium 
voor úw organisatie 
kan betekenen
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Data & Betrokkenheid 

Wij zoeken graag de persoonlijke benadering. 

Wij werken nauw met onze klanten samen en luis-

teren vooral goed naar hen, naar de behoefte van 

de organisatie en naar de doelstellingen van het 

management. 

Op deze manier en dan zij onze brede en gespe-

cialiseerde kennis vinden wij voor elk data- en in-

formatievraagstuk een oplossing en kunnen deze 

naar wens implementeren. 

Data zit in ons DNA. Ons doel is om u als klant alle 

benodigde kennis aan te reiken. Centennium maakt 

waardevolle data optimaal toegankelijk en wij zor-

gen ervoor dat u als klant uiteindelijk zélf achter het 

stuur zit van uw datagedreven organisatie!

De wereld wordt in rap tempo complexer. Er 

kan steeds meer, we doen steeds meer, we we-

ten steeds meer en we leggen steeds meer vast.  

Organisaties voelen de noodzaak om hiermee 

aan de slag te gaan, maar in veel organisaties  

realiseert men zich dat het ontbreekt aan de juiste 

expertise en capaciteit aan vakbekwame mede-

werkers.

Centennium ondersteunt in dit proces door als  

kennispartner expertise te leveren op het moment 

dat úw organisatie hier behoefte aan heeft. 

Centennium is onafhankelijk, hierdoor kunnen 

wij uw organisatie objectief ondersteunen om in-

zicht te halen uit uw data. Deze objectiviteit wordt  

in het algemeen zeer gewaardeerd door onze 

klanten, per definitie datagedreven en ambitieuze 

organisaties.

Centennium wil een betrokken en vertrouwde kennispartner zijn die haar klanten succesvol helpt 
in alle uitdagingen op het gebied van data- en informatiemanagement. 

Centennium’s 
         betrokkenheid
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Bekijk dit overzicht ook online op https://www.centennium.nl/expertise/

Vergroot uw grip op organisatieprocessen

EXPERTISEFUNDAMENT

EXPERTISEGEBIEDEN
Data- en informatiemanagement is een breed 

containerbegrip en bestaat uit een groot aan-

tal specifieke deeldomeinen, die we binnen 

Centennium expertisegebieden noemen. 

Onze specialistische kennis en brede ervaring 

ziet op een groot aantal van deze domeinen, 

die we hier op een rijtje hebben gezet.

 Big Data & Cloud
 Business Intelligence
 Data architectuur
 Data Governance
 Data Science
 Data Virtualisatie
 Data Visualisatie
 Datawarehousing
 ETL

EXPERTISEROLLEN
Effectief data- en informatiemanagement kent 

een uitgestrekt speelveld, met tal van specia-

listische kennisgebieden, die elk eigen tools, 

technieken en methodieken herbergen.  

Centennium beschikt over een breed  

expertisefundamenten veel van haar  

consultants zijn in meerdere rollen.

 Beheerder
 Business Analist
 Data Architect
 Data Scientist
 Docent
 ETL Specialist
 Front-end developer
 Project Manager
 Scrum Master

EXPERTISESERVICES
Centennium helpt organisaties optimaal 

gebruik te maken van beschikbare data en 

daaruit gegenereerde informatie, zodat hun 

vitale processen effectiever en efficiënter 

verlopen. Hiervoor biedt Centennium een groot 

aantal diensten aan, van tijdelijke inlening van 

individuele resources tot adviezen en projecten.

 Audit
 BI Roadmap
 Decentralisatie SD
 DWH automation
 Interim professionals
 Opleiding en certificering
  Project Start Architectuurx
 Projectmanagement
 Proof of Concept

Data(base) management, big data & cloud
SQL
Oracle (Rdb, NoSQL, PL/SQL)
Microsoft (SQL Server, Azure, T-SQL)
IBM (Db2, Netezza)
SAP (ASE/IQ)
Teradata
Snowflake
SAS (Grid)
Amazon
Google
MapR
Cloudera
MySQL
PostgreSQL
Hadoop HDFS
Spark SQL
Elasticsearch
Splunk

Data kwaliteit, integratie & virtualisatie
Oracle (EDQ, ODI, Big Data SQL)
Microsoft (DQS, SSIS, Power Query M)
IBM (Infosphere, Data Virtualization)
SAP (BODS)
Qlik (Compose)
Tableau (Prep)
Alteryx
Informatica (DQ, PowerCenter, Data 
Services)
SAS (DQ, DI&A, DP, Federation Server)
Tibco (Data Virtualization)
Pentaho (Data Integration, Schema Work-
bench)
Google (BigQuery)
Amazone Web Services
Talend (Open Studio)
Red Hat Jboss
Datavault Builder
WhereScape
FME

Rapportage, analyse & data science
Oracle (OBIEE)
Microsoft (Excel, SSRS, SSAS, DAX, MDX, 
PowerBI)
Microsoft (BIDS, Visual Studio, TFS, Share-
point)
IBM (Cognos, SPSS, iBase, Analyst’s 
Notebook)
SAP (BusinessObjects)
Qlik (QlikView, Qlik Sense, NPrinting)
Tableau (Desktop, Server)
SAS (EG, VA)
Tibco (Jaspersoft, Spotfire)
Pentaho BI
Google (Data Studio, Looker)
Pentaho (Report Designer)
RapidMiner
MapInfo Pro
Matlab
TARGIT Decision Suite
Eviews
JupyterLab

Methoden & technieken
Lean management, Lean Six Sigma, Kanban
Agile, Scrum, Prince2, RUP, UML
CI/CD, DevOps
TOGAF, RORA, NORA, GEMMA, IAF, 
DYA, SOA, COBIT, IREB, BABOK, DAMA 
DMBOK, GDPR, AVG
BPMN, SAP PowerDesigner
Centennium Datawarehouse Automation 
(CDM/TBD)
Ensemble logical modeling, Data Vault 
(Hultgren, Linstedt), Stermodelleren
Service Level Reporting (SLA/DVO/KPI)
Tmap (Next, HD), Tosca, BDD, Gherkin
ITIL, ASL, BiSL, OTAP
JIRA, GIT, GitHub

Programmeertalen
R, Python, Java, .NET (C#, VB), SAS (Base)
BIML, XML, XSD, XSL, XSLT, XQuery, Xpath
PowerShell, Cronjob, Crontab

De hoeveelheid data neemt dagelijks toe, explosief en onbegrensd. Veel organisaties zien door de bomen het bos niet meer of ontberen de 

kennis om hun data optimaal te benutten. Met als gevolg verminderde grip op hun vitale organisatieprocessen. Centennium heeft alle kennis 

en ervaring in huis om data- en informatievraagstukken vakkundig op te lossen. Altijd met bewezen expertise, partners, technieken, tools en 

tastbare resultaten.

Hieronder hebben wij onze volledige expertisepropositie op een rijtje gezet. Waar zijn we actief (expertisegebieden), in welke posities zijn 

onze consultants en specialisten beschikbaar (expertiserollen) en op welke manier bieden wij onze diensten aan (expertiseservices). Deze 

drie propositie-onderdelen stoelen op onze diepgaande en gekwalificeerde vakkennis, ofwel: ons expertisefundament. 
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Isabelle en haar
          studiebegeleiding

Isabelle zit in haar tweede studiejaar bij een grote 

Nederlandse onderwijsinstelling. Vorig jaar liepen in 

het tweede semester haar studieresultaten terug door 

persoonlijke omstandigheden waardoor het halen van 

haar bindend studieadvies in gevaar kwam. Gelukkig 

heeft haar studieloopbaanbegeleider tijdig ingegrepen 

door de notificatie die het studentensysteem gaf over 

haar teruglopende resultaten.

Onderwijsinstellingen zijn zich steeds beter bewust van 

hun enorme hoeveelheid data en de mogelijkheden 

die dit biedt tot onderwijsverbetering en persoonlijke 

aandacht voor studenten. Door slim gebruik te maken 

van verzamelde student-, studie- en overige nuttige 

gegevens kan niet alleen een beter kwalitatief inzicht 

worden gegeven over het functioneren van de student 

in het verleden maar kan ook een voorspellende  

analyse worden gegeven over toekomstig  

studieverloop. Hierdoor zijn onderwijsinstellingen niet 

enkel in staat een efficiëntieslag uit te voeren maar kan 

ook direct worden ingegrepen als studenten van hun 

voorspelde leercurve af dreigen te raken.

Centennium kent de onderwijssector in Nederland. 

Predictive Analytics kan resultaten van onderwijsin-

stellingen aanzienlijk verbeteren door leerlingen die 

persoonlijke aandacht behoeven tijdig te signaleren. 

Daarnaast biedt Centennium antwoorden op complexe 

organisatievraagstukken door Business Intelligence 

Competency Center’s te realiseren en op deze manier 

te ondersteunen op het gebied van data- en  

informatiemanagement. Tenslotte zorgen wij voor een 

langdurige kostenbesparing door effectiviteit en  

efficiëntie te verhogen zonder dat hiervoor hoeft te 

worden ingeboet op studiekwaliteit. 

Centennium begrijpt de uitdagingen van  

onderwijsinstellingen en draagt bij met specifieke kennis 

in de onderwijswereld.    

Educatie

DATA & INFORMATIEMANAGEMENT
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Educatie

Agnes doet het liefst haar betalingen elektronisch.  

Zo houdt ze overzicht over haar betalingen in de 

mobiele app van haar bank en Agnes draagt liever niet 

teveel contant geld bij zich. Zoals bij vele anderen is 

ook haar portemonnee wel eens gestolen of verloren, 

wat zorgt voor ergernis vanwege het verlies van contant 

geld. Tóch is het soms nodig om contant geld te pinnen: 

voor het gemak op de markt of bij dat ene unieke 

winkeltje zonder pinapparaat.

Banken doen er alles aan om betalingsverkeer zo veel 

mogelijk elektronisch te laten verlopen.  Voor veiligheid 

en meetbaarheid van de data. Elektronische betalingen 

genereren veel data en kwalitatief hoogwaardige data 

en informatie over betalingen is voor de bank van  

doorslaggevend belang. Niet alleen voor het  

optimaliseren van de dienstverlening, maar ook voor 

het verbeteren van de bedrijfsvoering en vanwege 

verplichtingen vanuit regelgeving naar toezichthouders.

Centennium is al jaren kennispartner in de bancaire 

sector. Van advies, analyse en ontwerp tot beheer van 

BI oplossingen. Met onder meer kennis en ervaring  

op het gebied van business requirements,  

data- en informatie analyse, datamodellering,  

rapportagevisualisatie en testen. 

Ook op het gebied van fraudedetectie levert  

Centennium een belangrijke bijdrage. Verdachte  

pin- en creditcardtransacties worden nauwgezet 

getraceerd en geanalyseerd door de experts van 

Centennium. Agnes kan met een gerust hart pinnen, 

kwaadwillenden worden permanent onder  

de loep genomen.

De ervaring van Centennium op het gebied van 

informatiemanagement verrijkt de banken om verdachte 

transacties te traceren en hierop actie te nemen. Ieder-

een in Nederland, ook Agnes,  heeft hier  

profijt van.     

DATA & INFORMATIEMANAGEMENT

Fincance

Het betaalverkeer
                        van Agnes
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De datastromen
             van Christopher

Christopher zit in de metro naar Rotterdam. Vol trots en 

met een ontroerende glimlach vertelt hij over het mooie 

moment dat hij een promotie kreeg op zijn werk. 

Hij is altijd verbonden met de wereld via zijn mobiel. 

Hij kan onderweg in de metro de werkbonnen aan zijn 

team sturen, terwijl hij met zijn moeder in de USA aan 

het bellen is of muziek aan het streamen is. 

Christopher laat nét als miljoenen Nederlanders een 

groot data-spoor achter. Een spoor zo uniek als  

een karakter. 

Veel organisaties willen leren van deze data.  

Om analyses of aanbevelingen te doen. Ook de  

overheidsorganisaties waar Christophewr in contact 

mee is, zoals de gemeente en IND, zijn zeer  

datagedreven organisaties. 

Overheidsorganisaties zijn steeds intensiever bezig om 

inzicht te krijgen uit data. Als voorbeeld om inzicht te 

hebben in de asielzoekersstromen of om de afstand 

tussen inwoners en zorginstellingen of hulpdiensten  

te bepalen. 

Zo worden bijvoorbeeld door inzicht in actuele data 

ook de vergunningsprocedures  verbeterd en wordt de 

veiligheid van burgers vergroot. 

Centennium ondersteunt deze organisaties om data van 

inwoners slim te gebruiken, dataprocessen te verbete-

ren en de informatievoorziening te optimaliseren. 

Door de inzet van specifieke expertise bij ministeries en 

overheden kunnen dagelijks belangrijke vraagstukken 

opgelost worden. 

Op het gebied van veiligheid, zorg, onderwijs of 

bijvoorbeeld stadsontwikkeling. Ook ondersteunt  

Centennium vele lokale overheden in projecten om de 

juiste managementinformatie gestructureerd aangele-

verd te krijgen. Hiermee helpt Centennium aan inzicht 

zodat deze organisaties uiteindelijk gefundeerd  

beslissingen kunnen nemen.     

Overheid

DATA & INFORMATIEMANAGEMENT
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Overheid

   Pieter en
            premiekortingen

Pieter gaat binnenkort in een nieuwe auto rijden.  

Daarbij vindt hij het tijd om ook weer eens naar  

alternatieven voor zijn huidige autoverzekering te kijken. 

Naast alle traditionele (conventionele) verzekeringen 

is hij een voor hem nieuwe verzekering van de ANWB 

tegengekomen, die zijn rijstijl monitort door rijgegevens 

uit zijn auto te halen. Dat kan tot 30% premiekorting 

opleveren. Gezien Pieter zijn rustige rijstijl, lijkt hem dit 

wel wat.

Verzekeringen die gekoppeld zijn aan (persoonlijke) 

klantdata komen steeds meer voor. Niet alleen bij 

motorrijtuigen , maar ook bij andere verzekeringen. Er 

wordt steeds meer gekeken naar persoonlijke  

gegevens  zoals bijvoorbeeld postcode (voor woon-

verzekeringen), gezondheidsprofielen of je smartwatch 

gegevens (voor levensverzekeringen). Daarnaast is ook 

fraudebestrijding een belangrijke toepassing: bepaalde 

patronen bij claims kunnen wijzen op verzekeringsfrau-

de. Verzekeraars gebruiken big data op verschillende 

manieren en zien steeds meer mogelijkheden om met 

data verzekeringen op maat van de klant te maken en 

anderzijds kosten te besparen. 

Centennium is gespecialiseerd in Business Intelligence, 

Analytics en Datawarehousing en weet data op een 

efficiënte manier op te slaan en bruikbaar te maken 

voor analyses en rapportages. Door data te  

verzamelen, te structureren en waar nodig te  

centraliseren in bijvoorbeeld een datawarehouse is de 

data makkelijk benaderbaar en kunnen wijzigingen 

snel en makkelijk doorgevoerd worden. 

Met analyse- en rapportage tools kunnen verzekeraars 

de data inzichtelijk maken. Voordelen hiervan zijn dat 

ze hun producten beter kunnen laten aansluiten op de 

wensen van de klant, maar ook dat ze meer inzicht  

krijgen in hun bedrijfsprocessen die ze kunnen  

verbeteren zodat de kwaliteit en efficiency omhoog 

gaan, terwijl de uitgaven omlaag kunnen.    

Verzekeringen

DATA & INFORMATIEMANAGEMENT
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     Karen en 
            haar planning

Karen is facilitair manager in een ziekenhuis. Vandaag 

gaat ze aan de slag met de planning van de komende 

periode, gericht op activiteiten die bijdragen aan een 

positieve beleving van patiënten en collega’s.  

De planning is namelijk omgegooid na een bericht dat 

er per omgaande meer capaciteit moet komen om de 

verwachte groei van patiënten aan te kunnen. Ze stelt 

met spoed een team samen om het te regelen. Net op 

tijd, zo blijkt uit het aantal groeiende opnames…

De zorgsector weet inmiddels dat data leidt tot inzicht 

en concrete acties, welke van meerwaarde zijn voor 

gezondheid. Data-analyses kunnen hulp bieden in de 

besluitvorming van medisch professionals en bestuur-

ders in de vorm van een inzichtelijk dashboard, die 

zowel de historische als de verwachte waarden voor 

de komende maanden van het jaar laten zien.  

De voorspellende analyse, oftewel Predictive Analy-

tics, wordt gebaseerd op een slim algoritme, die de 

historische waarden van de afgelopen jaren gebruikt 

om tot realistische verwachtingen te komen. Daarnaast 

kunnen nieuwe technieken zoals Machine Learning 

verbanden vinden die wij, mensen, niet kunnen vinden. 

Deze nieuwe inzichten leiden tot een betere kwaliteit 

van zorg én een betere onderhandelingspositie met de 

zorgverzekeraar.

 

Centennium is geen onbekende in de zorg en kent de 

behoefte van de sector goed. Met de expertises in 

Datawarehousing, BI en Analytics biedt Centennium 

antwoorden op complexe data uitdagingen in de zorg-

sector. Centennium helpt de informatievoorziening te 

verbeteren zodat werkprocessen worden ondersteund 

met juiste en samenhangende informatie. 

Centennium ontzorgt graag. Middels advies en hulp bij 

het organiseren en structureren van waardevolle data 

en het creëren van tastbare inzichten waarop zorgor-

ganisaties kunnen sturen. Van advies en ontwerp tot 

complete realisatie en beheer van Business Intelligence 

oplossingen: Centennium is uw kennispartner!    

Zorg

DATA & INFORMATIEMANAGEMENT


