
                                                                                                     
 

NUV Academy organiseert een cyclus van 3 bijeenkomsten over 
 

De kracht van data  
 

NUV Academy wil uitgevers stimuleren een data driven onderneming te worden zodat ze ook in 
een markt die wordt gedomineerd door algoritmereuzen als Facebook en Google een eigen rol 
kunnen blijven spelen. Daarom organiseert NUV Academy drie bijeenkomsten onder de paraplu 
van de titel ‘De kracht van data’: 

• Bijeenkomst I: Kennisbijeenkomst (wat elke manager moet weten) 
• Bijeenkomst II: Inspiratiebijeenkomst (uses cases) 
• Bijeenkomst III: Self assessment (aan de slag met data) 

 
In een wereld waarin klanten real time, mobiel en gepersonaliseerd aanbod van uitgevers en 
adverteerders verwachten en waarin alles met elkaar is verbonden, is een datastrategie en een 
meer datagedreven organisatie onontbeerlijk. (Big) data is geen hype maar de basis voor de 
‘competetive edge’ van uitgeverijen. Met datagedreven processen presteren ze beter.  
 
COMBINATIETARIEF 
NUV-leden betalen € 160,- voor 1 bijeenkomst, € 295,- voor 2 bijeenkomsten en € 399,- voor 3 
bijeenkomsten.* Niet-leden betalen resp. € 320,-, € 590,- en € 798,-.* Prijzen zijn excl. btw. Voor 
leden van MMA (voorheen GPT) en MVW zijn de bijeenkomsten gratis via een subsidie uit de 
verenigingscontributie.*  
  
Bijeenkomst I vindt plaats op dinsdag 12 april 2016. De bijeenkomsten II en III zijn nog in 
ontwikkeling: 
 
II. DE KRACHT VAN DATA: EEN MOZAIEK VAN USE CASES 
Bent u al aardig op de hoogte van wat (big) data voor uw organisatie kan betekenen? Dan biedt 
deze tweede bijeenkomst inspiratie om uw datastrategie uit te bouwen. Hoe? Leer van een 
mozaïek van praktijkcases en samenwerkingsmogelijkheden met inspirerende partners. De cases 
geven inzicht in strategie, aanpak, succes- en faalfactoren, keuzes en resultaten. 
Partnerpresentaties bieden aanknopingspunten voor uw dataverrijking en de ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten.  
 
III. DE KRACHT VAN DATA: AAN DE SLAG MET DATA 
Deze bijeenkomst staat in het teken van het experiment; een self assessment onder leiding van 
GEADATA. U maakt kennis met het ‘maturity model’ waarmee u de mogelijkheden van data en de 
te nemen stappen kunt benoemen voor de eigen uitgeefprocessen en markten. U werkt tijdens 
de bijeenkomst aan een heldere vraagstelling of probleemdefinitie voor de eigen organisatie om 
te ontdekken hoe de inzet van in- en externe datasets bijdragen aan mogelijke 
oplossingsrichtingen en vervolgstappen. Deze derde bijeenkomst vraagt meer van uw creativiteit 
en oplossingsvermogen. De inzichten uit de eerste twee bijeenkomsten worden toegepast. 
 
*Betalings- en annuleringsvoorwaarden  
Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Het is altijd mogelijk om een vervangende collega in uw plaats te laten 
deelnemen indien u ons hierover informeert. U kunt zich zonder kosten afmelden tot 10 werkdagen voor de 
bijeenkomst. Daarna is restitutie helaas niet meer mogelijk. Voor MMA- en MVW-leden vervalt bij afmelding binnen 5 
werkdagen de korting en het tarief voor NUV-leden wordt dan alsnog in rekening gebracht. 
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