
VOOR BELEID

Meld u vóór 5 oktober aan via de volgende link: 
www.dialogic.nl/masterclass-bigdata. Heeft u vragen of opmerkingen over de mas-
terclass? Neem dan contact op met Arthur Vankan (vankan@dialogic.nl, 
030-2150589).

Aanmelden

 

De masterclass kost €75,- per deelnemer (exclusief BTW). U kunt kosteloos een 
collega meenemen. Dialogic verzorgt de lunch; als u hiervoor specifieke wensen 
heeft, geeft u deze dan bij uw aanmelding aan ons door.

Kosten
 

De masterclass vindt plaats in het DiaLAB van Dialogic, Hooghiemstraplein 31, 
3514 AX Utrecht. Het DiaLAB bevindt zich naast parkeergarage de Grifthoek, en is 
eenvoudig bereikbaar via openbaar vervoer. Voor meer informatie, zie de website 
van Dialogic (http://dialogic.nl/contact/contact.html).

Locatie 

10.30 – 11.00 Ontvangst met koffie en thee
11.00 – 11.30 Welkom en kennismaking deelnemers
         Reg Brennenraedts, partner en senior adviseur Dialogic
11.30 – 11.45 Big data, voorbij de hype
         Arthur Vankan, onderzoeker/adviseur Dialogic
11.45 – 12.15 Big data en de verschillende rollen van de overheid
                  Frank Bongers, principal researcher Dialogic
12.15 – 12.45 Strategieën voor het benutten van de mogelijkheden van big data
         Tommy van der Vorst, onderzoeker/adviseur Dialogic
12.45 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.45  Big data in de overheidscontext: ervaringen uit de praktijk
         Moderator: Arthur Vankan, onderzoeker/adviseur Dialogic
14.45 – 15.45 Interactieve workshop: kansen voor big data
15.45 – 16.00 Afsluiting: what’s next?15.45 – 16.00 Afsluiting: what’s next?
         Reg Brennenraedts, partner en senior adviseur Dialogic
16.00 – 17.00 Borrel

Programma
  

In het beleidsdomein wordt de behoefte naar inzet van big data steeds groter. Big data biedt 
ongekende mogelijkheden in de gehele samenleving. In de praktijk blijkt het inbedden van 
innovatieve big databronnen en –methoden in overheidscontext echter niet eenvoudig. 

In deze masterclass, bedoeld voor managers en beleidsmedewerkers van overheden en 
(semi-)publieke organisaties, verkennen we de (potentiële) impact van big data op beleid en 
beleidsonderzoek, onder welke voorwaarden big data gebruikt kunnen worden en hoe bestuurders beleidsonderzoek, onder welke voorwaarden big data gebruikt kunnen worden en hoe bestuurders 
en onderzoekers hier mee om kunnen gaan. We baseren ons hierbij op de ervaring die Dialogic 
als onderzoeks- en adviesbureau in de afgelopen jaren op dit terrein heeft opgedaan. Ook de 
eventuele ervaring en vragen die deelnemers hebben op het gebied van big data worden als input 
gebruikt in deze masterclass.

Na deze masterclass:
- Heeft u beter zicht op de impact van big data op beleid en beleidsonderzoek;
- Heeft u beter zicht op de kritische succesfactoren van big data-toepassingen;- Heeft u beter zicht op de kritische succesfactoren van big data-toepassingen;
- Heeft u in kaart welke rollen publieke organisaties kunnen spelen op het gebied van big data;
- Heeft u kennis gemaakt met voorbeelden uit de praktijk;
- Heeft u contact kunnen leggen en ervaringen kunnen uitwisselen met de andere deelnemers. 

Dialogic (opgericht in 1998) is gespecialiseerd in complexe vraagstukken op het gebied van 
infrastructuur, informatie, educatie en innovatie. Dialogic ondersteunt (semi-)publieke 
organisaties met toekomstgericht strategisch (beleids)onderzoek en onderzoeksgebonden 
advisering. In de afgelopen jaren heeft Dialogic veel ervaring opgebouwd in het domein van advisering. In de afgelopen jaren heeft Dialogic veel ervaring opgebouwd in het domein van 
openbaar bestuur, ICT en innovatie.  
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Masterclass: Big data gebruiken om beleidsvragen te beantwoorden


