Workshop

Data science voor adviseurs en veranderaars

Haal meer waarde uit data

Deze driedaagse workshop richt zich op de data sciencevaardigheden die je als adviseur en veranderaar nodig hebt om
de rol van data translator op je te nemen en zo bij te dragen
aan data literacy en betere besluitvorming binnen bedrijven.

Gebruik van data in organisaties.

Data science

Data is hét buzzwoord van nu. Organisaties beschikken over veel
data, maar worden deze data ook gebruikt in besluitvormings- en
veranderprocessen? Vaak nemen we beslissingen op basis van onze
ervaring en intuïtie en maken we daarbij slechts beperkt gebruik van
cijfers. Dat komt bijvoorbeeld doordat bepaalde data niet beschikbaar zijn of de kwaliteit ervan niet voldoende is. Soms zijn er juist te
veel cijfers: ondanks alle rapporten vol grafieken en tabellen is er
toch geen inzicht.

Datagedreven adviseren en veranderen.

Doel

Data literacy is de mate waarin medewerkers van een bedrijf in staat

zijn data te lezen, analyseren en in te zetten bij het nemen van besluiten. Als adviseur en veranderaar is het belangrijk over de juiste
datavaardigheden te beschikken. Zo kun je de verbinding leggen tussen het management van bedrijven aan de ene kant en data analysten, scientists en programmeurs aan de andere kant. Daarmee
zorg jij ervoor dat data wordt gebruikt bij het nemen van besluiten;
dat er datagedreven wordt gewerkt.
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Data translators.

Doelgroep

We richten ons op adviseurs en veranderaars die de rol van data translator willen opnemen om zo bij te dragen aan data literacy en betere besluitvorming binnen bedrijven. Als adviseur en veranderaar beschik je al
over een groot aantal vaardigheden die essentieel zijn voor de rol van
data translator. Je beschikt over kennis van bedrijfsprocessen en bent
nieuwsgierig, avontuurlijk en vasthoudend. Nieuwsgierig en avontuurlijk
omdat je zelf met de data aan de slag wilt en nieuwe manieren wilt onderzoeken om antwoorden en inzichten te ontsluiten. Vasthoudend om
de organisatie op basis van betekenisvolle informatie, écht beter te maken.
Wat vaak nog mist is kennis van data, programmeren, machine learning,
business intelligence en statistiek. Door je als adviseur te verdiepen in
data science ben je beter in staat de verbinding te leggen tussen analisten en managers. Data scientists zijn schaars, maar de behoefte aan citizen data scientists en data translators binnen bedrijven groeit 5 maal
sneller dan de behoefte aan data scientists. Wanneer analyses niet
‘landen’ in een organisatie, wanneer er niets mee gebeurt, verliezen ze
immers hun waarde.

Gericht op eigen vraagstukken.

Inhoud

In deze 3-daagse workshop stap je in de wereld van de data science,
maar houd je ook de verbinding met je eigen vraagstukken en je eigen
praktijk. Je gaat aan de slag met oefenopdrachten en materiaal uit je eigen praktijk. We maken gebruik van open source tools en bekende programma’s zoals Microsoft Excel, zodat je zonder dure softwarelicenties
zelf aan de slag kunt met data analyse en visualisatie.
Dag 1
We starten met een algemene introductie in de wereld van data en data
science. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van data? Wat
betekent het precies om datagedreven te zijn? Met welke uitdagingen
worden bedrijven die aan de slag gaan met data geconfronteerd? We besteden in het bijzonder aandacht aan het formuleren van user stories
voor datavraagstukken. Je gaat aan de slag met het vertalen van de vragen in jullie praktijk naar datavragen waar een scientist of analist mee
uit de voeten kan.
Dag 2
Op dag twee stappen we echt de wereld van de data science in. Je gaat
zelf aan de slag met verschillende vormen van analyse: we halen je kennis van statistiek op en je maakt kennis met programmeertaal R. Door
ervaring op te doen met programmeren snap je beter waar een data
scientists of programmeur tegenaan loopt tijdens het oplossen van
complexe vraagstukken.
Dag 3
De laatste dag staat in het teken van datavisualisatie en storytelling met
data. Dashboards, cijfers en grafieken vertellen niet vanzelf het verhaal!
Om te zorgen dat je in staat bent je publiek te overtuigen met cijfers besteden we veel aandacht aan de opbouw van je verhaal en de vormgeving van de gegevens. Ook besteden we tijd aan dashboards: hoe zorg je
ervoor dat dashboards niet overweldigend zijn, maar daadwerkelijk bijdragen aan inzicht en besluitvorming? Je gaat vandaag heel praktisch
aan de slag met je eigen dataset.
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Van data naar inzicht en actie.

Resultaat

Deze workshop:







10 april, 15 mei en 14 juni.

Laat je kennis maken met data science;
Geeft je inzicht in een datagedreven manier van werken;
Leert je de juiste vragen te formuleren om bedrijfsvraagstukken met behulp van data-analyse op te lossen;
Geeft je de inzichten waarmee je in een rol als citizen data
scientist of data translator de vertaalslag kan maken van
data naar inzicht en actie;
Leert je hoe je data zo effectief mogelijk visualiseert en
omzet in een pakkend verhaal voor de business.

Praktische informatie
Data: 10 april, 15 mei en 14 juni
Deelnameprijs: 1125 euro
Locatiekosten: 270 euro, locatie wordt nog medegedeeld
Meebrengen: laptop met directe toegang tot je voorbereiding en waarop
je software (R en Rstudio) kan/mag installeren. Precieze voorbereiding
wordt nog medegedeeld.
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