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De afdeling Onderzoek en Business Intelligence 
Het dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (O&BI) levert kennis en informatie die nodig 
is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het 
concern. OBI levert deze kennis en informatie door: 

 het doen van onderzoek  

 het analyseren en beschikbaar stellen van verzamelde informatie.  

 door leveren van standaardrapportages of automatisch bijgewerkte dashboards.  

De onderzoeksteams van OBI voeren onderzoeksprojecten uit en doen eenmalige of periodieke 
analyses (Monitors) op data over Rotterdam en het concern 

Het business intelligence team van OBI realiseert de standaardrapportages, automatisch bijgewerkte 
dashboards en datasets voor analysedoeleinden. OBI brengt de informatie die hiervoor nodig is bij 
elkaar in het centrale datawarehouse van het concern. Hierop bouwt OBI rapportages en dashboards. 
De rapportages en dashboards maakt het BI team met de rapportagetool Cognos.  
 

Functioneel Beheerder Cognos 
Als Functioneel Beheerder van Cognos bij het business intelligence team van OBI ben je samen met 
een collega verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de Cognos omgeving. Je kijkt 
breed: je snapt het belang van goed beheer en van degelijke procedures maar dit is voor jou geen 
doel op zich: je focus is het op kunnen leveren van betrouwbare en gebruikervriendelijke producten.   
 
Je kunt goed communiceren en bent daarmee een prettige en goede gesprekpartner voor je collega 
Functioneel beheerder en de Cognos Ontwikkelaars.  
 
Je bent zelfstandigheid en pro-activiteit.  
 
Cognos heeft voor jou geen geheimen. Je weet wat mogelijk is met Cognos maar je bent ook thuis in 
de dynamiek tussen een datawarehouse en een rapportagetool. Je kent die hierbij spelende 
performance issues. Je kent Cognos maar denkt vanuit een goed werkend eindproduct. 
 
Momenteel zijn er uitdagingen op het terrein van de performance. Dit maakt dat je moet samenwerken 
met alle bij de rapportageomgeving betrokken disciplines.  
 
Als Functioneel Beheerder Cognos bij OBI: 
 

 Draag je zorg voor een optimale inrichting, kwaliteitsborging en gebruik van de Cognos 
omgevingen, signaleert onregelmatigheden en lost deze op.  

 Monitor en bewaak je de continuïteit en het gebruik van de Cognos omgevingen, levert 
informatie hierover en doet verbetervoorstellen. 

 Ondersteun je key-users in het opzetten van rapportages en analyses. 
Ontwikkel zelfstandig standaard rapportages om de omgeving te beheren. 

 Controleer je standaarden, kaders en richtlijnen van ontwikkelingen binnen Cognos. 

 Doe je proactief voorstellen voor verbeteringen in stuurinformatie, werkprocessen, 
procedures, documentatie en werkinstructies m.b.t. de Cognos omgevingen. 

 Zorg je voor (technisch en functionele) oplossingen voor problemen in de 
informatievoorziening. 

 Verzorg promoties van ontwikkelingen door de OTAP straat. 

 Verzorg en controleer je het security beheer tot de Cognos omgevingen. 
 
 
 



Vraag  

 HBO werk- en denkniveau 

 Minimaal 3 jaar specifieke ervaring en kennis opgedaan met Cognos 10 op het gebied van 
Administration, Framework manager, Report studio, Transformer, Oracle Databases. 

 Aantoonbare ervaring met het beheren van een Cognos 10 omgevingen in grote domeinen.  

 Ervaring met performace issues 

 Aantoonbare ervaring met functioneel beheer en BISL standaarden. 

 Kennis van en ervaring met BI processen en de realisatie van BI producten. 

 Kennis en ervaring met datawarehouses, Data Marts en Data Vault methodiek. 
 
Jij…:  

 Bent dienstverlenend ingesteld. 

 Hebt een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen. 

 Bent resultaatgericht, creatief en innovatief    

 Kunt helder communiceren en bent flexibel 

 Hebt gevoel voor humor 


