DAC

Het netwerk voor Data
Analyse Competenties

DAC in het kort
Stap 1 De Maturity Scan

Van wens naar actieplan. Wat pakken we
wanneer en op welke manier aan?

Je wilt aan de slag met data in je organisatie? Je wilt actief de Stap 2 Aan de slag met projecten
bedrijfsgegevens effectief en efficiënt inzetten om De ‘quick wins’ zijn ‘smart’ geformuleerd. Je
concurrerend te kunnen blijven ondernemen? Je wilt je kunt meteen aan de slag.
aansluiten bij de voorlopers op het gebied van data science?
Het DAC Netwerk biedt kennis, Stap 3 Aan de slag in het DAC
ondersteuning én mankracht om je ambities op het gebied van data Netwerk
gedreven bedrijfsvoering te realiseren. Alleen ga je sneller maar samen kom je

verder. In co-creatie pakken we de
complexere vragen aan en werken we aan
Sluit je aan bij het DAC Netwerk om laagdrempelig en stapsgewijs aan de slag te gaan met het ontwikkelen en
vergroten van de competenties op het gebied van data science, van jezelf en van je medewerkers. Het DAC Netwerk lost het verhogen van de kennis binnen jouw
concrete vragen op en ontwikkelt kennis voor het benutten van data. Aan de hand van een korte vragenlijst, de matu- organisatie.
rity scan, maken we inzichtelijk waar de snelle winst te behalen valt en wat er op de (middel)lange termijn mogelijk is.
De scan laat ook zien in hoeverre jouw bedrijf ten opzichte van andere bedrijven in de regio al data gedreven opereert.
Afhankelijk van jouw wensen stellen we een actieplan op.
Doe mee
We zoeken (logistieke) bedrijven in
Gelderland die werk willen maken van data
Onder DAC
Het DAC Netwerk is een leernetwerk waar in co-creatie concrete vragen worden opgelost, kennis wordt gedeeld gedreven ondernemen. We starten in
en inspiratie voor toekomstige projecten wordt opgedaan. Het DAC Netwerk biedt een fysieke plek waar je experts, februari 2021 met de eerste werksessies.
studenten en gelijkgestemde bedrijven gaat ontmoeten. Deze zogenaamde learning community bestaat uit We zijn al gestart met de eerste maturity
bedrijven en organisaties, kennisinstellingen en experts op het gebied van data science. Afhankelijk van de vraag werkt scans.
de (young) professional uit je organisatie samen met experts en wo-, hbo-, of mbo-studenten. Het KennisDC Logistiek
Interessant? Neem contact op met Sjoerd
Gelderland organiseert en faciliteert werksessies en masterclasses, werft en begeleidt studenten en deelt haar
Wensink. Hij vertelt je graag meer over het
expertise en expertnetwerk.
DAC Netwerk. Zijn contactgegevens:
E: Sjoerd.Wensink@han.nl
Data gedreven werken voor iedereen
Het KennisDC Logistiek Gelderland heeft zich samen met Logistics Valley en de provincie Gelderland als doel gesteld M: 06 54 32 85 24
om de kenniskloof tussen de voorlopers en de mkb’ers die nog zoekende zijn te verkleinen om zo de hele logistieke
sector in Gelderland een boost te geven op het gebied van data gedreven ondernemen.

Van ‘quick wins’ naar kansen voor de toekomst

Zelf al direct aan de slag? Doe online de maturity scan!
https://lnkd.in/gWFtnY4
Hulp nodig? Heb je vragen of opmerkingen?
Stuur een bericht naar KennisDCLogstiekGLD@HAN.nl.
We nemen altijd contact met je op.

