
Data Value Center Smart Industry (DVC-SI)
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1. Het Data Value Center Smart Industry in een notendop

2. De ervaringen en uitdagingen van een hightech bedrijf

3. De partners staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Wat kunt u in deze sessie verwachten?



1. Vergroten van inzicht van bedrijven in kansen van ‘dataficatie’

2. Ontwikkelen van data-competentie om kansen om te zetten in nieuwe business

3. Faciliteren bij uitwisselen van data, voor veilig data delen en nieuwe diensten

Waarom het Data Value Center?

Bron: Smart Data Brabant, juni 2018, BOM & JADS



Wie zijn de initiatiefnemers?

Gerard Blom
BOM (coördinator)

Anne van der Velden
Brainport Development

John Blankendaal
Brainport Industries

Frank Donders
FME zuid

Renato Calzone
JADS

Jan Wester
TNO

Anke Meuffels
Koninklijke Metaalunie

Erik Kentie
SURF sara

Het DVC-SI wordt
ondersteund door:



Wie behoren tot 
onze doelgroep?

• MKB

• Hightech cluster

• Brabants initiatief, 

open voor heel NL

• Breed informeren

• Focus op volgers

• Koplopers betrekken

• Alle horizons



Met welke vragen kunt u terecht?

Waarom heeft 
iedereen het over 
data en is het ook 

voor mij belangrijk?

nieuwe economische waarde

competentie ontwikkelen

(leren / ervaren)

bewustwording

initiatief nemen

data delen

vraagarticulatie

experimenteren / 

kansen zien

verbeteren proces of product / 

ontwikkelen dienst 

Hoe gaat data 
genereren, delen, 

analyseren en 
bewerken in zijn 

werk?

Waar staat mijn 
bedrijf nu wat 

betreft datakennis 
en –competenties?

Hoe kunnen we 
onze datakennis en 
–competenties 

vergroten?

Hoe en waar kan ik 
experimenteren met 
nieuwe oplossingen 

en concepten?

Waar kan ik terecht 
voor geavanceerde 

kennis van 
technologie en 

applicaties? 

Waar liggen voor 
mijn bedrijf de beste 

kansen? Of de 
voornaamste 

noodzaak? 

Welke specialisten 
of collega-bedrijven 
kunnen mij verder 

op weg helpen?

Welke partners 
en/of initiatieven 

zijn voor mij 
waardevol?

Hoe kan ik gebruik 
maken van 

faciliteiten zoals 
fieldlabs?



Dit kunnen we nu al bieden:

Inspiratiesessies
Kleinschalige bijeenkomsten 

in de regio, voor 
bewustmaking, inzicht en 

ervaring uitwisselen

Data maturity scan
Via online survey eerste 

diagnose over de datakennis 
en –competenties in uw 

bedrijfData tasting
Leergang met 4 halfdaagse
C-level master classes voor 

bird’s eye view, met 
wetenschappers en praktijk-

experts.

Deep dives
Eendaagse workshops  over 

technische, juridische en 
business onderwerpen, voor 

diepe specifieke kennis

Introducties
Korte presentaties tijdens 

uiteenlopende events in de 
regio, voor inzicht in 

digitalisering en DVC-SI 

Opleiding Data 
Science (DSSI)

Opleiding van professionals 
voor industrie. Incl. business 

case (graduation project) 

Adviesgesprek
1-op-1 gesprek voor analyse 
en advies op maat over uw 

mogelijkheden met dataData leerkingen
Kleinschalige bijeenkomsten 
(kringen): uitwisseling van 
kennis en ervaringen, plus 
experts die aanschuiven

High Tech 
Competence Center
Begeleiding naar dit fieldlab
voor definiëren van kennis-

vraag aan 3e partij

Fabriek vd Toekomst
Diverse events om MKB,  

grote bedrijven, studenten 
te betrekken bij projecten in 

dit innovatieprogramma 

Veilig in de cloud
Veilige omgeving voor delen 
en analyseren van big data 

en HPC. Workshops, 
trainingen, projecten.

IDS Hub
Operationalisering van IDS-
referentie architectuur voor 

veilig data delen. 
Workshops, trainingen, 

projecten.

Blockchain Lab
Beschikbaarheid van TNO 

blockchain lab voor fieldlabs 
en bedrijven. Workshops, 

trainingen, projecten.



Ons aanbod in overzichtelijke menukaart:

Adviesgesprek
1-op-1 gesprek voor analyse 
en advies op maat over uw 

mogelijkheden met data

Data maturity scan
Via online survey eerste 

diagnose over de 
datakennis en –

competenties in uw bedrijf

Introducties
Korte presentaties tijdens 

uiteenlopende events in de 
regio, voor inzicht in 

digitalisering en DVC-SI 

Fabriek vd Toekomst
Diverse events om MKB,  

grote bedrijven, studenten 
te betrekken bij projecten 
in dit innovatieprogramma 

Blockchain Lab
Beschikbaarheid van TNO 

blockchain lab voor 
fieldlabs en bedrijven. 

Workshops, trainingen, 
projecten.

Inspiratiesessies
Kleinschalige 

bijeenkomsten in de regio, 
voor bewustmaking, inzicht 

en ervaring uitwisselen

Deep dives
Eendaagse workshops  over 

technische, juridische en 
business onderwerpen, 
voor diepe specifieke 

kennis

Opleiding Data 
Science (DSSI)

Opleiding van professionals 
voor industrie. Incl. 

business case (graduation
project) 

Data leerkingen
Kleinschalige 

bijeenkomsten (kringen): 
uitwisseling van kennis en 

ervaringen, plus experts die 
aanschuiven

High Tech 
Competence Center

Begeleiding naar dit fieldlab
voor definiëren van kennis-

vraag aan 3e partij

Veilig in de cloud
Veilige omgeving voor 

delen en analyseren van big 
data en HPC. Workshops, 

trainingen, projecten.

IDS Hub
Operationalisering van IDS-
referentie architectuur voor 

veilig data delen. 
Workshops, trainingen, 

projecten.

Data tasting
Leergang met 4 halfdaagse
C-level master classes voor 

bird’s eye view, met 
wetenschappers en 

praktijk-experts.

Inzicht Competenties Experimenteren SamenwerkingSupport op maat



Al geplande activiteiten in 2019 

• Cursus ‘Data delen & cyber security’: april, juni, september, november

• Introductie ‘IDS, Blockchainlab & HPC omgeving’: juni (2x), oktober

• Workshops a.d.h.v. use cases: juni (2x), oktober

• 19-03-2019: Informatie sessie DSSI

• 16-05-2019: Introductie college DSSI

• 14-06-2019: Data Tasting (masterclass) (1)

• 14-06-2019: Start van DSSI programma

• 21-06-2019: Data Tasting (masterclass) (2)

• 28-06-2019: Data Tasting (masterclass) (3)

• 05-07-2019: Data Tasting (masterclass) (4)



Meer weten? Neem contact met ons op!

Voor vragen en informatie:
• datavaluecenter@smartindustry.nl

• www.smartindustry.nl/datavaluecenter (onder constructie)

Of via de Data Value Center Smart Industry partners:
• Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Gerard Blom: gblom@bom.nl

• Brainport Development, Anne van der Velden: a.vdvelden@brainportdevelopment.nl

• Brainport Industries, John Blankendaal: j.blankendaal@brainportindustries.nl

• FME, Frank Donders: frank.donders@fme.nl

• JADS, Renato Calzone: r.f.calzone@jads.nl

• Koninklijke Metaalunie, Anke Meuffels: meuffels@metaalunie.nl

• SURFsara, Erik Kentie: erik.kentie@surfsara.nl

• TNO, Jan Wester: jan.wester@tno.nl


