DATA INSPIRATIEDAG
MKB NOORD-NEDERLAND
Ben jij werkzaam bij een kleine- of middelgrote onderneming in Friesland, Groningen of Drenthe?
Wil je weten hoe je als MKB-ondernemer gebruik kunt maken van data, daarover op een gestructureerde
manier nadenken en ideeën en inspiratie uitwisselen met andere ondernemers?
Wil je op een praktische wijze kennis maken met Power BI?
MELD JE DAN AAN VOOR DE DATA INSPIRATIEDAG
Resultaten ochtend

Inzicht in de datavolwassenheid van jouw onderneming
Inspiratie over het gebruik van data en het nadenken daarover met anderen

Resultaten middag

Praktisch aan de slag: jouw eerste stappen met Power BI

Investering

Naast je aanwezigheid op de geplande dagdelen, vragen we je om een intakesurvey en een
evaluatie in te vullen (in totaal maximaal circa een half uur)

Waar

De inspiratiedag zal plaatsvinden bij NHL Stenden te Leeuwarden

Wanneer

Woensdag 28 september 2022. De dag start om 9 uur en eindigt uiterlijk om 17.00 uur. De
gehele dag is inclusief koffie, thee en een lunch. Er is plaats voor maximaal tien deelnemers.

Trainers
Bert Dijkstra - https://www.linkedin.com/in/bfdijkstra/
Bert is ruim 17 jaar werkzaam geweest als accountant en business controller. Eerst bij een big four
organisatie en later bij een kleiner kantoor in het MKB. Bert kent het accountantsberoep van
binnenuit. Hij verdiepte zich vanaf het begin in de mogelijkheden van data voor accountants, volgde
via de Open Universiteit het Certified Professional Program Data Science, groeide uit tot een dataexpert binnen het accountantskantoor en is inmiddels zelfstandig adviseur.
Auke Westra - https://www.linkedin.com/in/aukewestra/
Auke is afgestudeerd in business procesmanagement en IT. Hij is jaren werkzaam geweest bij een
accountantskantoor als data-adviseur en heeft daarna gewerkt als BI specialist bij een ziekenhuis.
Daarnaast heeft hij zijn eigen onafhankelijke adviesplatform ‘SoftwareWatcher’ opgezet en is hij
eigenaar van Digi-Data van waaruit hij bedrijven helpt om datagedreven te werken.

Wil je aanwezig zijn op onze inspiratiedag?
Meld je dan uiterlijk 16 september a.s. aan per e-mail bij Bert Dijkstra (bert@mountainbird.nl) met vermelding
van (1) je naam en (2) KvK-nummer van je onderneming.

