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10 ti ps voor perfecte start met 
Big Data & Analyti cs
Een thema relevanter en actueler dan ‘Big Data & Analyti cs’ valt nauwe-
lijks te bedenken. Organisati es staan te popelen om hun data en beschik-
bare externe data om te zett en in inzichten die bijdragen aan slimmere 
beslissingen en een betere performance. Maar hoe zet een onderneming 
de stap van concept naar realiteit? Start met Big Data met 10 ti ps. Deze en  
ti entallen andere ti ps komen aan bod in de training Big Data & Analyti cs.

Meld u nu aan voor de succesvolle training op 17 en 18 december  Nog plaatsen beschikbaar. Meld u nu aan via AlexVanGroningen.nl

14 PE UREN

Uw topdocenten
Docent Marco de Jong en data zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Eerst als Accountant en daarna als SAP consultant en Adviseur Risk Ma-
nagement bij EY heeft  hij de waarde van data alti jd onschatbaar geacht. In 
2012 is hij gestart met single-handedly “Data To Insight” binnen het Con-
sultancy bureau TriFinance, een high end data science team dat waarde 
uit data weet te halen. Sinds 2015 is Marco eigenaar van Experience Data. 
Zij helpen klanten data om te zett en in keuzes.

Gastspreker David de Jong is binnen Achmea bij de divisie Schade & 
Inkomen verantwoordelijk voor de opmars van Big Data. Hij is van huis 
uit Bedrijfseconoom en Registercontroller en bekleedde verschillende 
fi nanciële functi es. Meest recent als Finance Manager Inkomen waarin hij 
verantwoordelijk was voor BI, Corporate & Financial Control. Hij bezit een 
hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid, gecombineerd 
met een brede nieuwsgierigheid naar het nieuwe.

Uw voordelen na de training
■  Doorgrond Big Data & Analytics en pas de juiste middelen succesvol toe
■  Maximaliseer het gebruik van beschikbare en waardevolle data
■  Voorkom ‘over focus’ op één ingrediënt (zoals technologie)
■  Optimaliseer performance op basis van relevante inzichten
■  Overtuig uw collega’s via bewezen praktische Big Data toepassingen

Meer cursussen voor 
ambiti euze fi nancials
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal 
dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Vergroot nu uw kennis met cursussen van 
topniveau. Schrijf u vandaag nog in en verzeker u van een plaats via AlexVanGroningen.nl.

Datum Bijeenkomst PE Uren Programma
start 29 oktober De Nieuwe CFO 35 5 dagen
start 5 november Risicomanagement 35 5 dagen
5 en 6 november De Controller als Business Partner 14 2 dagen
start 9 november    Overtuigend Presenteren     21 3 dagen 
start 9 november    Eff ecti ef Leiderschap      36 4 dagen
10 november Business Case schrijven 7 1 dag
start 11 november Financiële Analyse 19   3 dagen
11 en 12 november SAP voor Financials      14   2 dagen 
11 en 18 november Strategisch Werkkapitaal Management  14   2 dagen

Bekijk het complete cursusaanbod op AlexVanGroningen.nl ■

Noteer in uw agenda

17 en 18 december 2015 
Courtyard by Marriott  Amsterdam

15 en 16 juni 2016
Courtyard by Marriott  Amsterdam

Deze opleiding voor uw team op maat?
• Waar en wanneer u wilt
• Geen reisti jd en reiskosten
• Tot 50% korti ng

Bel of mail ons voor incompany advies

Schrijf u nu in

Wilt u de ongekende mogelijkheden van 
Big Data & Analyti cs ontdekken? Volg de 
training Big Data voor Financials.

Wilt u een vrijblijvend advies? 

Neem contact op met 
opleidingsadviseur Ivo ten Hoorn 
020 639 0008 / 06 2471 9757, 
itenhoorn@alexvangroningen.nl 
of ga direct naar 
AlexVanGroningen.nl

Start direct met Big Data & Analyti cs. Volg de training Big Data voor Financials op 17 en 18 december

opleidingsadviseur Ivo ten Hoorn 

itenhoorn@alexvangroningen.nl 

Hype? Big Data is uw verantwoordelijkheid

BEOORDEELD ALS BESTE 

FINANCIËLE OPLEIDER 
Bron: Springest.nl (120+ ervaringen) 8,4 

1. Begin!
Als u erover blijft nadenken, begint 
een ander er wel mee. ‘Begint eer ge 
bezint’ in plaats van andersom. We 
hebben er genoeg over nagedacht, la-
ten we nu eens wat gaan doen. Niet in 
het wilde weg, zonder enig plan, maar 
wel aan de slag.

2. Houd het klein
Droom gerust groot, maar zet kleine 
stappen. 10 procent beter is ook beter. 
Als u eerst gaat nadenken over hoe u 
100 procent beter kunt worden, heeft 
u over twee jaar nog niets voor elkaar. 
Ga op kleine schaal proberen om wat 
bescheiden verbeteringen met data 
te realiseren. Richt u op zichtbare en 
meetbare (tussen)resultaten.

3. Denk holistisch
De grootste winst van de nieuwe moge-
lijkheden van Big Data is dat u alles aan 
elkaar kunt verbinden; silo’s, systemen, 
producten, klanten, enzovoorts. Binnen 
de telecom hebben ze bijvoorbeeld het 
cost-to-serve-concept geïntroduceerd. 
Daarmee kijken zij naar de verschillen-
de touch points met de klant. Door de 
data van alle invalshoeken bijeen te 
brengen, krijgen ze een hele andere kijk 
op de kosten en omzet van de klanten. 

4. Houd een open blik
Bijna iedereen begint een rapportage-
fase met de vraag: ‘Wat wil je weten?’ 
De echt interessante inzichten bedenkt 

u echter niet van tevoren, die 
worden duidelijk uit de verzamelde 
informati e. U moet nieuwsgierig 
zijn bij dit soort trajecten, anders moet u 
er überhaupt niet aan beginnen.

5. Werk iteratief
Durf fouten te maken, zorg wel dat u 
snel van uw fouten leert. Kies dus voor 
fl exibiliteit, zowel in mensen als in 
tooling. Bestaande structuren binnen 
organisati es, rondom projecten, budget-
ten en IT-aankopen werken recht tegen 
dit principe in. Een Research & Deve-
lopment cultuur binnen de organisati e, 
maar op zijn minst binnen het team, is 
noodzakelijk. 

6. Automatiseer
Door meer context in uw analyses mee 
te nemen, bent u in staat veel beter het 
verhaal achter de cijfers te vertellen. 
Door analyses op basis van wiskun-
dige modellen en algoritmes geauto-
matiseerd tot stand te laten komen, 
hoeft dat niet zo veel tijd te kosten als 
vroeger. Als u vervolgens op basis van 
die inzichten operationele zaken beter 
kunt inregelen, blijft er veel meer tijd 
over om de informatiehuishouding 
goed op poten te zetten.

7. Kies de juiste tools
Besef dat wanneer u kiest voor een 
specifieke software-oplossing, dan 
kiest u voor een aantal mogelijkheden 
en sluit u juist andere mogelijkheden 

uit. U kunt bijvoorbeeld een onder-
scheid maken tussen exploratieve en 
concluderende analyses. Denk goed na 
wat u wel en niet wilt, en schaf dan pas 
een tool aan.

8. Kies de juiste mensen
Verzamel talent om u heen. Vind de 
mensen die over de kennis en kunde 
beschikken om u verder te helpen. Kijk 
goed wat u al in huis hebt en onder-
zoek wat u nog mist. Wees niet bang 
om met mensen samen te werken die 
heel anders kijken en denken. 

9. Kijk niet alleen naar binnen
Staar u niet blind op de eigen organi-
satie, kijk ook eens verder. Vraag aan 
anderen met welke vragen zij zitten 
en wat voor oplossingen zij gevonden 
hebben. Deel inzichten en probeer als 
onderdeel van het netwerk te groeien. 
Met co-creatie en symbiose kunt u een 
heel eind komen.

10. Neem de tijd voor inzichten
Wanneer u in de onderzoekende fase 
genoeg te weten bent gekomen kunt u 
ook even stoppen. Niets is zo vervelend 
als nieuwe inzichten hebben, maar 
niets kunnen aanpassen. Voeg altijd ie-
mand van logistiek of operatie aan het 
Big Data-team toe, om consequenties 
in te kunnen schatten. ■

Volg tweedaags programma Big Data voor Financials

Wilt u alle mogelijkheden van Big Data & Analyti cs ontdekken? Bent u op zoek naar een cursus over Big Data speciaal voor fi nancials? 
Volg dan de tweedaagse training Big Data & Analyti cs. Opti maliseer direct de kwaliteit van uw rapportages en adviezen.

Dag 1
Big Data overview
De onbegrensde mogelijkheden van Big Data
U vraagt wij analyseren
Beyond Business Intelligence
Zoek de juiste mensen
Welke rol spelen fi nancials?
Tooling; one size fi ts all?
IT versus Business

Dag 2
Interne data en externe bronnen
Wat kan met interne data en welke externe bronnen zijn er?
Big data kansen voor de fi nancial
Lessons learned van een ervaren big data fi nancial
10 organisati e ti ps
Leer van prakti jkvoorbeelden

Meld u direct aan op AlexVanGroningen.nl


