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FACTSHEET KAMPHUISGROEP 

Wij onthullen de kracht van uw data! 

 

De praktijk 

Dagelijks gaat er veel informatie om in uw organisatie. Informatie doordat cliënten trans-

acties doen, door veranderende koersen en marktwaarden en door klantcontact. Maar kop-

pelt u deze informatie wel op de meest optimale manier? En kunt u alle onderstaande vra-

gen met JA beantwoorden? 

 Stuurt u altijd uw officiële rapportages naar DNB en AFM op tijd en zonder fouten? 

 Bent u compliant met Basel, CRD, FATCA/CRS en EMIR? 

 Zijn uw rapportages zodanig governed dat er een Single Point of Truth bestaat? 

 Is uw rapportageproces eenvoudig, ondubbelzinnig en klaar voor GDPR (AVG)? 

 

Waar we u bij gaan helpen 

 

 

Lees meer... 
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Waar we u bij gaan helpen 

Wij kunnen u helpen door 

 Het beter organiseren en structureren van uw data door inzet van een datawarehouse 

en door middels data governance duidelijk eigenaarschap en compliancy af te dwingen 

 U meer inzicht in informatie te geven door inzet van Business Intelligence 

 Uw resultaten te verbeteren, uw kosten te reduceren of uw customer intimacy te ver-

hogen door inzet van Big Data & Analytics 

 

Hoe wij kunnen helpen 

 IBA Quick Scan™ 

Onze methode geeft u inzicht hoe efficiënt uw 

organisatie informatie gebruikt. Het beschrijft 

tevens scenario’s voor de gewenste situatie op 

een heldere en beknopte manier.  

 

 

 Data Governance Spider™ 

Deze methode geeft u exact begrip van uw 

data, haar governance en op welke wijze dat 

overeenkomt met hetgeen de wetgever ver-

wacht. De huidige situatie wordt geanalyseerd 

alsmede worden verschillende verbetervoor-

stellen gedaan. 

 

 

Lees meer... 
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 Introductie Big Data Roadmap 

Met een brainstormsessie als vertrekpunt, 

maken we een Roadmap waarbij middels Big 

Data uw businessvraagstukken zullen worden 

opgelost. 

 

 

 Interim Source 

Consultancy op het gebied van informatiemanagement, zoals: projectmanagement, 

business-analyse, data science, ontwerp, ontwikkeling en test. 

 

Over ons 

Wij vertellen u graag wat onze klanten zeggen over ons onderscheidend vermogen. 

 Professionele kennis gecombineerd met Subject Matter Expertise 

Wij geloven dat het integreren van data het effectiefste kan worden uitgevoerd als er 

ook diepgaande kennis is van de betekenis van data van uw organisatie. Daarom combi-

neren wij onze professionele kennis van informatiemanagement graag met onze exper-

tise in finance. 

 Richting bepalend,no-nonsens, op maat gemaakt 

Methodes en technieken zijn gemaakt om het werk gemakkelijk te maken. Hoewel we 

zowel in de nieuwste methoden zoals Scrum, Agile en Lean als ook in gangbare metho-

den zoals Prince II, RUP en PMBOK zijn gecertificeerd, zullen wij altijd kijken naar de 

meest effectieve aanpak – om zo voor ú de beste reultaten te kunnen bereiken. 

 Systeemonafhankelijk 

Wij hebben geen connectie met enige software- of hardwareleverancier. Onze focus is 

altijd ‘customer only’. 

Lees meer... 
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Wat onze klanten zeggen 
 

“De projectmanager van de KamphuisGroep was als een rots in de 

branding. In korte tijd was hij in staat de balans op te maken hoe mijn 

BI team ervoor stond, een praktisch plan te maken hoe dit team verder 

te ontwikkelen en dit ook uit te voeren. Door zijn voelsprieten waren 

zowel het team als de stakeholders tevreden.” 

 

“De adviseur van KamphuisGroep is een competente leider in finance. 

Hij heeft een scherp oog om valkuilen in een datawarehouseproject 

te vermijden, waar hij zijn kennis met tooling en dwh-concepten 

combineert met zijn praktische ervaring in projectmanagement. Zijn 

niet-aflatende drive om te leveren is lovenswaardig.” 

 

 

 

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend gesprek. 
 

Bel ons op 030-2072026 of 

Mail naar marketing@kamphuisgroep.nl  


