
Programma
16.45-17:00 Inloop

17.00-17:10 Welkom 

17:10-17:30 Leren werken met data: Tom Pots

17:30-18:30 Drie rondes van 20 minuten: 
     Thema 1. Impact maken met data 

     Thema 2. Datagebruik in de toekomst 

     Thema 3. Innovatieve dataprojecten in complexe 

     netwerken/ecosystemen

18:30-18:45 Terugkoppeling thematafels

Vanaf 18:45 Borrel en hapjes 

Veel organisaties willen meer uit data halen maar weten niet goed waar te beginnen. Voor

databureau Kurtosis reden om op 12 mei a.s. de interactieve bijeenkomst "Meer impact met

data" te organiseren. 

Tijdens deze interactieve sessie staan de kansen en uitdagingen van werken met data binnen

organisaties centraal. Tom Pots, programmamanager datagedreven werken, neemt ons mee in

zijn ervaring met dataprojecten. Daarna gaan we, onder begeleiding van verschillende

experts, in gesprek over hoe je een brug kan slaan tussen informatiebehoeften en

dataspecialisten. We sluiten af met een hapje en een drankje.

Wil je binnen jouw organisatie meer impact maken met data? We zien je graag de 12e!  

Over Data To Go
Kurtosis organiseert de bijeenkomst vanuit haar nieuwe

kennisplatform Data To Go. Bij Data To Go kan je direct

aan de slag gaan met data en praktische skills (verder)

ontwikkelen via een datavraagstuk, training of pilot.

Gewoon een kwestie van doen, is onze filosofie.  

Meer info? Kijk op www.datatogo.nl 

Uitnodiging kennisbijeenkomst

Meer impact met data 
Datum 12 mei 2022
Tijd 16:45-18:45, aansluitend borrel
Locatie Social Impact Factory: Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht 

Meld je hier aan!

https://www.datatogo.nl/inschrijving-lancering-data-to-go/


Spreker keynote "Leren werken met data"

Indra Balwant is als organisatieadviseur

gespecialiseerd in veranderprocessen en

succesvol interveniëren. Ze is een ervaren

professional op het gebied van e-learning,

lesgeven, coaching en

managementadvies. Johan Posseth heeft ruime ervaring als

organisatieadviseur en is partner bij

databureau Kurtosis. Hij is gespecialiseerd

in vraagstukken op het snijvlak van

strategie, beleid en organisatie.

Tom Pots is programmamanager datagestuurd werken bij de gemeente Zaanstad. Daarnaast is hij

kerndocent van de leergang Datagedreven Sturing in de Publieke Sector van de Vrije Universiteit

Amsterdam. Tom houdt zich bezig met de vraag hoe je maatschappelijke vraagstukken kan

aanpakken door gebruik te maken van data. Daarnaast schrijft hij regelmatig over zijn ervaringen

met datagedreven werken en is hij een veelgevraagd spreker voor congressen en trainingen.

Thematafels onder begeleiding van...

Mark Schipper is trendwatcher en

oprichter van trendbureau Freshmark. Hij is

gespecialiseerd in organisatieontwikkeling

en adviseert zowel private als publieke

organisaties.  

Luc Steenhorst heeft ruim 30 jaar

ervaring in management consulting en was

tot voor kort directeur bij organisatie-

adviesbureau Berenschot en is expert in

organisatieontwikkeling.

Ad Stander ondersteunt als data-officer

verschillende gemeenten. Hij is expert in

het vertalen van informatiebehoefte naar

bruikbare informatiemodellen. 

Klaes Sikkema is partner van WE-

consulting, dat technologische innovaties

verbindt aan maatschappelijke opgaven.

Daarnaast is hij kwartiermaker bij

verschillende gemeenten.

Arno Geurtsen heeft al ruim 25 jaar

ervaring als consultant en bestuurder op

het gebied van governance en

bedrijfsvoering. Daarnaast is Arno

executive director bij de Erasmus

Universiteit Rotterdam

Sprekers

https://vuweb.vu.nl/nl/onderwijs/executive-education/datagedreven-sturing-in-de-publieke-sector

