
13:20 Digitale inloop – wachtkamer

13:30 Welkom & introductie Douwe Blanksma

13.40 Sturen met data – waarom een opleiding?
Marien vertelt vanuit zijn passie voor het onderwerp hoe breed het aandachtgebied is en 
waar de kansen en uitdagingen liggen. Hij zal ook de deelnemers uitdagen input te 
leveren vanuit het eigen werkveld of de vragen die rondom het onderwerp leven.
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14.00 Plenaire pitch als inleiding op elk van de drie interactieve breakouts per thema
1. ETHISCHE referentie bij het sturen met data – Frank Verschoor
2. (data) KWALITEIT als basis voor sturen met data – Wies Vullings
3. BELEID; wil je wel sturen met data? – Remko Wicherson (Prov Overijssel)

Frank Verschoor
Wies Vullings

Remko Wicherson

14:10 – 15.10 Breakouts

ETHIEK - Waar zit het stuur en wie geeft gas? 
Beleef ethiek langs casuïstiek. In deze sessie gaan we samen in gesprek over actuele, 
waargebeurde ervaringen met datagedreven beleid. Wat gebeurde er? Wat vonden de 
betrokkenen ervan? En bovenal wat vind jij? Was het verantwoord?

Moderator: Marien de Bakker
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DATAKWALITEIT – Fitness for use
Wies en Jandirk bespreken hoe de kwaliteit van data mee weegt in het sturen met data. 
Als de data kwaliteit niet passend is voor de toepassing dan brengt dat risico’s met zich 
heen. Hoe zorgen we voor een passende data kwaliteit en houden we de risico’s laag?

Moderator: Jan Roodzand
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BELEID; Willen we wel sturen met data?
Tussen wat technisch allemaal kan en wat als wenselijk wordt ervaren, zeker op 
beleidsmakers niveau, zit nog weleens wat licht. 

Moderator: Remco Takken
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15.15 ’s-Hertogenbosch - Datastad
Met een snel groeiend ICT-cluster, de Data Science Universiteit (JADS), veel bedrijven 
actief in de digitale economie en met diverse hogescholen, heeft Den Bosch vele troeven 
in handen.  Stephan vertelt ons over Den Bosch Datastad.

Stephan Glerum
Marketing strateeg

Gemeente 
‘s-Hertogenbosch

15.45 Thematische columns over Ethiek, Kwaliteit en Beleid
Marien, Jan en Remco geven in de vorm van een persoonlijke column elk hun visie op 
het thema waarin zij moderator waren met daarin verwerkt de terugkoppeling van 
break-out sessies.
Plenaire presentaties & discussie

Marien de Bakken
Jan Roodzand
Remco Takken

16:15 Einde & online napraat voor de liefhebbers.

Sturen met data, data gericht beleid…… Hoe doe en ervaar je dat? Als beleidsmedewerker, als data 

specialist, als burger? In deze kennissessie willen we ervaringen delen, maar ook ophalen. Gaat het 

sturingsproces vooral over datakwaliteit, over data en ethiek en kan je eigenlijk wel sturen met data?
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