
We zien een datagedreven 
wereld vol kansen 

Toepassingscentrum voor 
big data oplossingen



We zien succesvolle 
organisaties groeien 
door big data

50% van de meest succesvolle organisaties 
in de USA hebben een big data strategie. 
Organisaties die met big data werken, 
nemen intelligente beslissingen op basis van 
data. En dat maakt verschil. Organisaties 
met een big data strategie presteren 30% 
beter dan de concurrenten. Big Data Value 
Center helpt het MKB en de publieke sector 
met succesvolle big data implementaties, 
strategieën en oplossingen.

Volg ons op twitter: @bdvcalmere

https://twitter.com/bdvcalmere
https://twitter.com/bdvcalmere


Het Big Data Value Center (BDVC) is een toepassingscentrum voor big 
data vraagstukken. De organisatie is aanjager en agendasetter van 
datagedreven innovatie voor het MKB en de publieke sector om te komen 
tot een big data strategie en vervolgens ook uitgewerkte oplossingen. 
Dat doen wij met een multidisciplinair team van specialisten uit ons 
netwerk. Het BDVC heeft geen winstoogmerk en werkt kostendekkend. 
Het toepassingscentrum is open voor diverse vendors van tools, maar is 
neutraal, objectief en onafhankelijk. Ons doel is data-innovatie voor het 
Nederlandse bedrijfsleven om zo economische ontwikkeling tot stand te 
brengen en voor overheden oplossingen voor maatschappelijke vraag-
stukken te bieden. 

We helpen 
Nederland innoveren

In het Big Data Value Center komen bedrijven en organisaties om te leren, 
te ontdekken en te ervaren hoe je meer waarde uit de data van je bedrijf/
organisatie kan creëren. U krijgt een antwoord op de vraag hoe je geld 
gaat verdienen met data door letterlijk te experimenteren, te leren en door 
data van externen te koppelen aan uw data, zodat er nieuwe waarde 
ontstaat. Dat kan maatschappelijke waarde zijn: het oplossen van een 
maatschappelijk probleem of een bijdrage aan een duurzame economische 
groei. Of het kan economische waarde zijn: bedrijven verdienen meer geld. 
Voor elke vraag wordt een speciaal team samengesteld. Maatwerk dus. 
Wij bieden een big data oplossing waardoor uw bedrijfsproces verbetert, 
de businesscase verbetert en uw verdienmodel vernieuwt. 

Wat kan je doen in het 
Big Data Value Center?



U neemt mee: mensen, data en budget. 
Wij brengen: specialisten, data, tools, 
netwerk, een andere kijk, (de weg naar) 
een oplossing van uw vraagstuk door 
data-analyse.

Eigen data

Social media

Externe data uit ons netwerk
en van specialisten

De wereld verandert en innovatieve, succesvolle bedrijven baseren hun 
verdienmodel op de voordelen die big data biedt: intelligentere beslissingen, 
snellere besluitvorming en besluiten die een verschil maken. 

Verschillende datasets combineren, kan uw bedrijf informatie opleveren 
waar geld mee te verdienen valt. Daar optimaal gebruik van maken vergt 
een nieuwe benadering, het vergt nieuwe kennis, het vergt mensen met 
nieuwe kennis. Het is niet het probleem van de afdeling ICT, maar een 
directie-aangelegenheid.

Heeft u meer inzicht nodig voor het maken van strategische beslissingen 
voor uw bedrijf of organisatie die bijvoorbeeld te maken hebben met het 
gedrag van uw klant? Heeft u behoefte aan een nieuwe strategie voor 
het omgaan met data, gericht op een nieuw verdienmodel? Wilt u een 
uitvoerbare strategie ontwikkelen? Wij kunnen u helpen van een werkbare 
strategie tot een oplossing of een werkende ‘proof of concept’. Experimenten, 
algoritmes en analyses kunnen data omzetten in (waardevolle) informatie. 
Het BDVC biedt de toegang tot een neutrale, pre-competitieve, lerende 
omgeving waarin alle betrokkenen veilig en snel kunnen zoeken naar voor 
hen complementaire waarde.

Innovatie is uw kans! 
Waar liggen kansen voor uw 
organisatie? 

Wanneer zijn onze diensten 
iets voor uw bedrijf?



Wij bieden een breed blikveld door met meerdere disciplines naar uw big 
data uitdaging binnen uw bedrijf of organisatie te kijken door middel van 
meerdere diensten. De tijd die gemoeid is met het ontwikkelen van nieuwe 
en effectieve oplossingen is significant korter dan als partijen dat zelf 
doen. Het BDVC structureert en begeleidt het proces van ontdekking via 
conceptualisatie, langs concretisering naar uitvoering. Het biedt kennis, een 
netwerk, tools en faciliteiten. We doen het samen met u, met specialisten 
die op maat uw vraag tackelen. Uit ervaring weten we dat oplossingen 
uit het ene domein ook gebruikt kunnen worden in het andere domein. 

Werkwijze 
Big Data Value Center

Meer waarde uit data
Wat is big data nou eigenlijk? Uitdagingen en kansen uit (relatief) grote 
hoeveelheden data. Dit betekent dat voor het Big Data Value Center 
niet zozeer alleen de grootte van de datasets belangrijk is, maar dat 
de beschikbare instrumenten om met grote datasets iets te doen van 
belang zijn voor de data-uitdaging en de kansen. 

Echte waardevolle informatie komt vaak uit ervaringen in een ander domein, 
waar u vanzelfsprekend niet altijd kennis over heeft. Door multidisciplinaire 
teams met ervaring uit andere vakgebieden, zijn wij in staat om andere 
oplossingen te bedenken. We gaan doen, we gaan leren en we gaan matchen 
(in de organisatie). Zo ontstaat innovatie. Dit is anders dan een kant en 
klare oplossing kopen. Dit is innovatie door een lerende organisatie te zijn. 
Het BDVC heeft een netwerk van specialisten die ervaring hebben in dit 
soort processen. Zij geven samen met de mensen uit uw organisatie 
betekenis aan data, informatie, inzicht en interventie. 



In het BDVC helpen wij op een 
creatieve wijze na te denken over 
nieuwe businessmodellen of 
oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen door kritisch naar 
beschikbare datasets te kijken en 
te ontdekken hoe daar meerwaar-
de uit gehaald kan worden. Het 
draait hierbij niet alleen om 
financiële waarde, maar ook om 
maatschappelijke waarde.

Awareness-bijeenkomsten 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u 
antwoord op de vraag ‘wat kan 
big data voor mijn organisatie 
betekenen?’ Het is een algemene 
introductie op big data gevolgd 
door toelichtingen op specifieke 
voorbeelden door big data experts. 
U kunt sleutelfiguren uit uw 
organisatie meenemen.

Hands-on sessie
U bent op de hoogte van wat big 
data voor u kan betekenen en wilt 
weten hoe dit op een voor u 
belangrijk onderwerp vanuit uw 
organisatie of die van uw op-

drachtgever in zijn werk gaat. 
Tijdens de hands-on sessie gaat u 
samen met onze ervaren big data 
experts aan de slag met uw vraag en 
(uw) data. Het levert inzicht op in de 
aanpak, denkwijze en methoden voor 
mogelijke oplossingen van uw vraag.

Challenge 
In de Challenge wordt een specifieke 
vraag uit uw organisatie beantwoord. 
Dit betreft een intensief, op maat 
gemaakt programma, dat een in-
spirerend en werkbaar idee voor een 
nieuw product of dienst oplevert. 
Ons team bestaat uit specialisten 
met verschillende achtergronden.
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Huislab
Big data faciliteiten en expertise 
hoeven niet duur te zijn. U kunt 
voor bepaalde tijd het BDVC als 
‘huislab’ gebruiken voor uw 
experimenten. 

Data Bassin
Met deze faciliteit kunt u experi-
menteren met open en gesloten 
datasets. Het MKB kan hiermee 
nieuwe kansen en business 
ontwikkelen. De overheid kan een 
data-driven beleidsontwikkeling 
realiseren. 

Netwerk-vorming
We creëren waarde door organisaties 
aan elkaar te verbinden. Daarvoor 
organiseren we speciale netwerk-
activiteiten voor het MKB en de 
publieke sector.

MKB-Café’s
Zes keer per jaar organiseren wij 
thematische bijeenkomsten gericht 
op een toepassingsonderwerp van 
big data. We hebben de afgelopen 
drie jaar bedrijven succesvol 
gekoppeld aan het onderwerp big 
data en aan het BDVC verbonden. 
Daarmee hebben we een netwerk 
van 350 MKB-ers opgebouwd. 

MKB+ Partnernetwerk
Het MKB+ Partnernetwerk is voor 
bedrijven die willen kijken wat big 
data oplossingen voor hun organi-
satie en hun klanten kunnen 
betekenen. Deelname biedt een 
aantal aantrekkelijke voordelen; 
beschikbaarheid van het data 
bassin en begeleidingsfaciliteiten 
voor u en uw opdrachtgevers op 
afspraak. Zelf ‘spelen’ met data en 
tools en mogelijkheid tot deelname 
aan een multidisciplinair team voor 
de uitvoering van opdrachten. 

Trainingen voor professionals en 
kennissessies
Het BDVC verzorgt trainingen en 
kennissessies voor uw medewerkers 
op het gebied van big data analyse 
en visualisatie.

Stap in de wereld van big data
Geïnteresseerd in onze diensten? 
Meld u aan door te mailen 
naar info@bdvc.nl of neem 
contact op met een van onze 
medewerkers. 



Founding Partners 
De founding partners van het Big Data Value Center zijn Economic 
Development Board Almere, TNO, SURFsara, Amsterdam Economic 
Board en Economic Development Board Utrecht.

Big Data Value Center   
Wisselweg 33 
1314 CB Almere

Postadres 
Ondernemersplein Almere, 
Postbus 200, 1300 AE Almere

info@bdvc.nl
www.bdvc.nl
@bdvcalmere

mailto:info%40bdvc.nl%20?subject=
http://www.bdvc.nl
https://twitter.com/bdvcalmere

