
Data Driven Leadership 
Creating winners in a data driven world
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De vierde  
industriële revolutie 
 
Verandering blijft, de snelheid en de complexiteit ervan nemen toe.
Wie de Moderne Tijd (1764 – heden) chronologisch de gedachten laat passeren moet 
concluderen dat de snelheid en de complexiteit van verandering continue toeneemt. 
In de afgelopen 250 jaar verving de stoommachine mens- en paardenkracht (1764), 
bracht de gloeilamp licht in de duisternis (1879) en werd de eerste microprocessor 
in ons leven geïntroduceerd (1971). Anno 2021 zijn we in staat om voor de meest 
complexe vraagstukken oplossingen te vinden. Informatietechnologie speelt hierbij een 
onmiskenbare rol en steeds vaker wordt kunstmatige intelligentie ingezet. 

Om als organisatie in deze snel veranderde wereld productief en efficiënt te blijven, wordt 
er veel geïnvesteerd in verandertrajecten die onder andere meer wendbaarheid moeten 
brengen. Terwijl het merendeel van de organisaties nog druk bezig is met hun agile 
metamorfose, wordt men geconfronteerd met een volgende ingrijpende verandering: 
“de vierde industriële revolutie”. Deze datagedreven revolutie gaat gepaard met de 
snelle opkomst van disruptieve spelers in ieder marktsegment. Deze spelers hebben 
gemeen dat zij data als core-asset onderkennen. Zij zijn optimaal ingericht om data op 
uiterst effectieve wijze te ontsluiten, passen geavanceerde analyses toe en creëren de 
perfecte verbinding tussen mens en machine. 

Omdat zij businesskansen eerder signaleren en benutten dan hun concurrentie, zijn zij in 
staat om hun respectievelijke markt in korte tijd te verstoren. In onze overtuiging is dit de 
ware essentie van agile werken. 

De nieuwe dynamiek die de datagedreven revolutie brengt zorgt ervoor dat professionals 
nóg adaptiever moeten zijn dan ooit tevoren. Gedegen kennis over data en de 
mogelijkheden van een datagedreven businessmodel zijn een absolute must.  angles-right

Industriële Revolutie
1780  -  1840

Technische Revolutie
1870  -  1920



Digitale Revolutie
1940  -  2015

Kunstmatige Intelligentie Revolutie
Heden
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Gedegen kennis over data en de mogelijkheden van een datagedreven businessmodel 
zijn een absolute must. Om bestaansrecht te behouden is het van belang dat data een 
onderdeel wordt van het DNA van de gehele organisatie. De inzet van geavanceerde 
technologieën is daarmee geen IT aangelegenheid meer, het is Business Strategy in de 
puurste vorm.

Fit for the future met Expandior
Onze Data Driven Learning Journey maakt u “Fit for the future”. We nemen u mee in de 
wondere wereld van het nieuwe goud, zoals data inmiddels wordt genoemd. U leert hoe 
bedrijven zoals Tesla in korte tijd zo waardevol zijn geworden en op welke wijze andere 
disruptieve spelers data inzetten om hun markt te verstoren. U leert over de impact die 
data heeft op hedendaagse organisaties, hoe de meest succesvolle bedrijven hun data 
management inrichten, hoe u vanuit data waardecreatie mogelijk maakt en op welke wijze 
u datagedreven waardecreatie schaalt.

We maken u enthousiast over de mogelijkheden van datawetenschap en kunstmatige 
intelligentie, en leren u waarom deze thema’s essentieel zijn voor iedere organisatie en 
professional. Onze uitgebreide kennis van datagedreven succes en het vermogen om 
abstracte materie op inspirerende wijze te vertalen naar concrete handvatten, helpen u om 
de kansen te benutten van een datagedreven businessmodel.

play-circle
Start uw reis met  
onze Learning Journey  
en word digital native  
speaker in één week.

https://youtu.be/g39KJKZqO5M


AI - Essentials
Stap in de wondere wereld van 
kunstmatige intelligentie (AI). 
Tijdens deze training wordt u 
meegenomen in de technologie 
en technieken die achter slimme 
applicaties schuilgaan

AI - Foundation
Verwerf een uitstekend 
fundament voor het werken met 
kunstmatige intelligentie en stel 
uzelf in staat om datagedreven 
beslissingen te nemen waarbij u 
AI in de praktijk toepast.

BI, Visualisation & 
Storytelling
Deze training bereidt u voor om 
de besluitvorming te ondersteunen 
met behulp van visualisatie van 
data. We delen de essentiële 
theorie, laten toonaangevende 
voorbeelden zien en doen 
oefeningen om uw eerste 
(interactieve) datavisualisaties en 
rapportages te maken. Aan het 
einde van het leertraject kunt u de 
besluitvorming van het manage-
ment datagedreven beïnvloeden!

Growth
Door een diepgaande verkenning 
van bewezen data-driven groei-
tactieken en businesscases leert 
u hoe u het vermogen van uw 
organisatie kunt versnellen om 
toekomstbestendige en schaal-
bare groei te realiseren. Hierbij 
maken we gebruik van techniek-
en als Growth Hacking, Lean 
Startup en Storytelling.

Data Driven Business 
Foundation
Word ‘’Fit for the Future’’ en leer 
over het cruciale belang van data 
voor het bestaansrecht van or-
ganisaties en hoe datagedreven- 
en platform businessmodellen 
succesvol worden toegepast

FAIR Data Management 
Awareness
Data – de sleutel naar succes in 
de digitale wereld! Maar hoe 
dienen organisaties om te gaan 
met hun data om de compleetheid, 
kwaliteit en toepasbaarheid te 
kunnen garanderen? U leert alles 
over de “FAIR”-principes, dé 
benadering om gegevens zodanig 
te beheren dat ze Findable, Acces-
sible, Interoperable and Reusable 
zijn – oftewel FAIR.

FAIR Data Stewardship
Leer FAIR Data op te bouwen en 
deze te onderhouden. Doe essen-
tiële kennis op en maak de vaar-
digheden eigen om FAIR data 
principes te implementeren én 
te borgen binnen uw organisatie

FAIR FastTrack
De FastTrack is geschikt voor u 
als manager wanneer u de impact 
en de concrete toepassing van 
FAIR Data wilt begrijpen en 
benieuwd bent hoe u de Data 
Stewards in uw organisatie 
maximaal kunt ondersteunen.
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The Learning Journey 
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De digitale- en datagedreven revolutie is in 
volle gang en dat biedt ongekende kansen voor 
iedere organisatie en elke professional. Tijd om 
deze kansen te benutten en uw bestaansrecht te 
behouden!

Het is niet altijd direct zichtbaar, maar data en digitale 
technologieën spelen een steeds grotere rol in ons leven. 
Traditionele bedrijven worden in rap tempo ingehaald 
en soms zelfs compleet weggevaagd door datagedreven 
nieuwkomers.  Het is daarom essentieel dat u als professional 
de taal van data leert spreken en begrijpt welke impact (big)

data en digitale technologieën zoals Artificial Intelligence 
(AI) hebben op ons leven. Deze training biedt daarvoor 
een solide fundament. U leert wat datagedrevenheid is 
en hoe datagedreven businessmodellen en platform 
businessmodellen functioneren.

Deze training is de eerste stap op weg naar datageletterdheid. 
We bieden u inspiratie en bewustwording zodat u zich verder 
kunt ontwikkelen als digitale native speaker. We bieden 
inzicht, behoeden u voor veelvoorkomende valkuilen en 
vertalen de soms wat abstracte materie naar praktische 
inzichten waarmee u concreet aan de slag kunt!

Data Driven Business Foundation

calendarModule 1 van 1 1 dag

play-circle

Deze module als  
losse training volgen?

Schrijf mij nu in

caret-right  De business value van data en digital assets 
begrijpen

caret-right  Essentiële basisvaardigheden op het gebied  
van data en data-analyse ontwikkelen

caret-right  Het cruciale belang van data voor het 
bestaansrecht van organisaties begrijpen

caret-right  Leren wat datagedreven- en platform 
businessmodellen zijn en hoe zij functioneren

caret-right  Hoe data en digitale activa te positioneren  
als een bron voor concurrentievoordeel

caret-right  Uw eigen digitale voetafdruk onderzoeken 
en ontdekken

caret-right  Data leren te interpreteren naar waardevolle 
informatie en op basis daarvan succesvolle 
proposities te ontwikkelen

caret-right  Verwerf de basisvaardigheden in  
Data Management

caret-right  Bereid uzelf, uw team(s) en uw organisatie  
voor om ‘’Fit for the Future’’ te zijn

https://youtu.be/RMWemuXZ0bE
https://www.expandior.nl/academy/datadrivenbusinessfoundation/
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Data – de sleutel naar succes in de digitale wereld! 
Maar hoe dienen organisaties met data om te 
gaan zodat zij de compleetheid, kwaliteit en 
toepasbaarheid ervan continu kunnen garanderen? 

De meeste organisaties zijn zich ervan bewust dat data 
essentieel is geworden voor hun bedrijfsvoering en groei. 
Helaas wordt de innovatie en de groei vaak juist geremd 
door de wijze waarop men de data beheert. Dit komt 
bijvoorbeeld door beperkingen bij het omgaan met het 
volume, de complexiteit en de groeisnelheid van de data. 
Niet verwonderlijk wordt er daarom in veel organisaties 
onnoemelijk veel tijd en mankracht geïnvesteerd in het 
verzamelen, opschonen en structureren van rommelige 

en complexe data. Dit proces wordt ook wel data wrangling 
genoemd. Dat kan écht beter en wij leren u de wijze waarop  
de disruptieve spelers hun data beheren!

FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable and 
Reusable data. De FAIR principes zijn ontwikkeld om gegevens 
zo te beheren dat ze vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en 
herbruikbaar zijn. FAIR maakt van data één van de belangrijkste 
bronnen binnen een organisatie of ecosysteem en het is naar 
onze overtuiging dé voorwaarde om op basis van data slimme 
proposities of verbeterde bedrijfsefficiëntie mogelijk te maken. 
Wij leren u waarom FAIR data zo belangrijk is, waarom de 
toonaangevende organisaties het toepassen en op welke  
wijze u de belofte van FAIR-data kunt waarmaken. 

FAIR Data Management Awareness

calendarModule 1 van 2 1 dag

play-circle

Deze module als  
losse training volgen?

Schrijf mij nu in

caret-right  Hoe gaan de toonaangevende marktleiders om 
met datamanagement?

caret-right  Wat zijn de FAIR-principes en waarom zijn ze 
belangrijk?

caret-right  Wat zijn veelvoorkomende problemen met 
traditionele manieren van databeheer en wat  
is het verschil met FAIR Data?

caret-right  Hoe maak je data vindbaar, toegankelijk, 
uitwisselbaar en herbruikbaar?

caret-right  Wat zijn de belangrijkste elementen van een  
FAIR datastrategie, zoals een ontologie en 
semantisch model?

caret-right  Waarom zal de traditionele benadering van  
een Data Lake weinig kans van slagen hebben?

caret-right  Wat zijn de voordelen van FAIR Data voor u,  
uw team(s) en uw organisatie?

caret-right  Hoe ga je van het hebben van ‘data’ naar het 
realiseren van digital assets die marktleiderschap 
mogelijk maken?

caret-right  Welke invloed hebben FAIR Data op mijn 
dagelijkse activiteiten?

caret-right  Wat zijn (FAIR) Data Stewards en wat is hun rol?
caret-right  FAIR & Linked Data in de praktijk
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Wij bieden de FAIR Data modules ook aan als twee uur durende FastTrack. Ideaal voor wanneer u niet inhoudelijk betrokken bent bij Data Management,  
maar wel geïnteresseerd bent in de concrete toepassing van FAIR Data binnen uw organisatie. 

https://www.expandior.nl/academy/fair-data-management-awareness/
https://youtu.be/eGDxA9fAD0c
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FAIR Data Stewardship

Module 2 van 2 2 dagen calendar

Hoe beheren disruptieve organisaties hun data? Hoe 
maakt u data geschikt voor interpretatie door zowel 
mens als machine? Hoe implementeert en borgt u de 
FAIR-principes binnen uw team(s), afdeling(en) en 
organisatie? En hoe draagt de Data Steward bij aan 
een succesvolle FAIR-implementatie? Wij geven u de 
antwoorden!
Deze training geeft u de kennis, de vaardigheden en de capaciteiten 
om data FAIR te maken en om uw organisatie voor te bereiden 
op het implementeren van de FAIR data-principes. Ook is deze 
training geschikt voor u als manager wanneer u de concrete 
toepassing van FAIR Data wilt begrijpen en benieuwd bent hoe u 
de Data Stewards in uw organisatie beter kunt ondersteunen.

De kerntaken van de Data Steward variëren van advies en 
beleidsontwerp tot operationele en technische ICT-gerelateerde 
taken. Uiteraard moeten ook de processen en protocollen goed 
worden ingericht. We leren u bijvoorbeeld hoe FAIR Guiding 
Principles en Linked Data technologie ervoor zorgt dat data 
optimaal kan bijdragen aan waardecreatie, zonder de beperkingen 
die worden veroorzaakt door gigantische volumes, complexiteit 
en groeiratio van de data. Naast de data moet ook de fysieke en 
logische infrastructuur ingericht en beheerd worden. We leggen 
uit welke elementen samen een FAIR Ecosysteem vormen, 
inclusief de FAIR Data Points die uiteindelijk de identiteit, de 
toegang, de autorisatie en de veiligheid van de data bewaken. U 
leert welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn om de Data Steward 
te ondersteunen bij het succesvol invullen van deze belangrijke rol.

play-circle

Deze module als  
losse training volgen?

Schrijf mij nu in

caret-right  Wat is FAIR Data Stewardship en waarom  
hebben we het nodig?

caret-right  Wat maakt Data Stewardship precies FAIR?
caret-right  Hoe implementeer en borg je FAIR Data 

(Stewardship)?

caret-right  Wat zijn de FAIR Guiding Principes en Linked  
Data technology?

caret-right  Hoe werkt het FAIRification process en wat zijn 
FAIRification tools?

caret-right  Hoe kan FAIR Data de bestaande beperkingen  
in Data Management verhelpen?

caret-right  Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden  
van een FAIR Data Steward?

caret-right  Welke kennis, competenties en vaardigheden  
zijn er vereist?

caret-right  Hoe maak je data FAIR en welke instrumenten  
zijn daarvoor beschikbaar?

caret-right  Wat is de impact en wat zijn de voordelen van 
FAIR data voor de organisatie?

caret-right  Hoe maakt u een Data Management Plan  
en “FAIRifieert’’ u huidige data volgens FAIR 
indicatoren?

Wij bieden de FAIR Data modules ook aan als twee uur durende FastTrack. Ideaal voor wanneer u niet inhoudelijk betrokken bent bij Data Management,  
maar wel geïnteresseerd bent in de concrete toepassing van FAIR Data binnen uw organisatie. 

https://www.expandior.nl/academy/fair-data-stewardship/
https://youtu.be/D4nFqo5H_dM
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Artificial Intelligence - Essentials

Module 1 van 3 1 dag calendar

Nemen robots de wereld over? Nee, zeker 
niet, maar de mensen en de bedrijven die AI 
gebruiken winnen het weldegelijk van hen 
die AI niet toepassen. Tijdens deze door EXIN 
geaccrediteerde training stapt u in de wondere 
wereld van kunstmatige intelligentie (AI) en wordt 
u meegenomen in de technologie en technieken 
die achter slimme applicaties schuilgaan. U 
verwerft een solide basiskennis op het gebied van 
kunstmatige intelligentie, data analytics, machine 
learning en deep learning.

U leert wat er allemaal mogelijk is met kunstmatige intelligentie 
en wat de sterke opmars van AI betekent voor ons leven nu en 
in de nabije toekomst. We leggen u uit wat AI is en behandelen 
daarbij de basistechnieken zoals Data Analytics, Machine 
Learning en Deep Learning. Ook andere toepassingsgebieden 
zoals expertsystemen, beeldherkenning, numerieke modellen, 
classificatie, chatbots, spraak en herkenning en natuurlijke 
taalverwerking komen uitgebreid aan bod. De training is 
inclusief het Exin-examen dat u bij succesvol afleggen erkent 
met het internationaal erkende BCS AI Essentials Syllabus. Voor 
deelname aan deze AI Essentials training gaan we ervan uit dat 
de deelnemer een basiskennis heeft van data die gelijkwaardig 
is aan “Data Driven Business Foundation”.

play-circle

Deze module als  
losse training volgen?

Schrijf mij nu in

caret-right  Inleiding tot kunstmatige intelligentie: belang van 
data, terminologie, voorbeelden en toepassingen

caret-right  Begrijp waarom data, datawetenschap en 
kunstmatige intelligentie essentieel zijn voor  
uw toekomst en die van uw organisatie

caret-right  Ontdek wat datawetenschap en kunstmatige 
intelligentie zijn en hoe ze disruptieve  
verandering teweegbrengen

caret-right  Algoritmen, modellen & voorspellen
caret-right  Ontdek wat robots, machine learning, deep 

learning & artificial intelligence zijn en hoe  
deze worden gebruikt

caret-right  Bewustwording van de belangrijkste 
mogelijkheden, voordelen, risico’s en dilemma’s 
van AI en welke maatregelen u kunt nemen om 
risico’s te beperken

caret-right  Begrijp de Human Centric Ethical Purpose-richting 
van de ethische richtlijnen van de EU

caret-right  Uw eerste AI-model in de praktijk: leer hoe u 
concreet aan de slag kunt gaan met AI

caret-right  De toekomst van AI: Co-existentie van mens en machine. 
caret-right  Samenvatting & Quiz
caret-right  Voorbereiding op het internationaal erkende EXIN 

BCS Artificial Intelligence Essentials examen.

https://www.expandior.nl/academy/ai-essentials/
https://youtu.be/2fqbvzQDrZw
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Artificial Intelligence - Foundation

Module 2 van 3 3 dagen calendar

Kunstmatige intelligentie speelt al een 
belangrijke rol in ons dagelijks leven. En die 
invloed wordt snel groter. Welke kansen biedt 
AI en welke uitdagingen brengt dat met zich 
mee? Laat u tijdens deze verdiepende training 
meenemen in de technologie en technieken die 
achter slimme applicaties schuilgaan.  
 

Deze driedaagse training biedt een solide fundament voor 
het werken met kunstmatige intelligentie en het maken van 
onderbouwde keuzes met de toepassing van AI in de praktijk. 
Ontdek wat wel en niet mogelijk is met kunstmatige intelligentie 

en leer de basisprincipes zoals data-analyse, robotica, machine 
learning, deep learning, algoritmen en de beoordeling 
van Trustworthiness. We behandelen een reeks relevante 
toepassingsgebieden en aan de hand van relevante use cases 
bouwt u tijdens deze training uw eerste eigen AI-toepassing, 
ook wanneer u geen technische achtergrond of ervaring heeft! 

Deze training bestaat uit twee dagen klassikaal les en één dag 
zelfstudie via e-learning. Na het volgen van de training bent u 
klaar voor het internationaal erkende certificeringsexamen van 
EXIN BCS AI Foundation-niveau. We helpen u niet alleen om 
voor het examen te slagen, we geven u vooral een vliegende 
start in de wereld van AI.

play-circle

Deze module als  
losse training volgen?

Schrijf mij nu in

caret-right  Begrijpen hoe mens en machine nu en in de 
toekomst samenwerken

caret-right  Begrijpen welke essentiële rol data en 
kunstmatige intelligentie spelen in ons leven

caret-right  Begrijpen waar en hoe u kunstmatige intelligentie 
(AI) kunt toepassen in uw zakelijke context

caret-right  De EU-richtlijnen voor mensgerichte, ethische  
en duurzame AI leren kennen en toepassen

caret-right  Kennismaken met Intelligent Agents en de 
verschillende niveaus van robotica

caret-right  Ontdekken wat algoritmen, machine learning en 
deep learning zijn en hoe deze worden gebruikt

caret-right  Bouwen van een AI Toolbox met Auto ML en 
veelgebruikte open source software tools

caret-right  Bewustwording van de belangrijkste risico’s en 
dilemma’s

caret-right  Leren hoe u zelf concreet aan de slag kunt met  
uw eigen AI-applicatie

caret-right  Het competentieniveau behalen van de EXIN BCS 
AI Foundation Professional Certification

https://www.expandior.nl/academy/artificial-intelligence-ai-foundation/
https://youtu.be/0g5JD_LyvVQ
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Business Intelligence, Visualisation & Storytelling

Module 3 van 3 1 dag calendar

Wat hebben alle écht succesvolle bedrijven 
van nu met elkaar gemeen? Ze maken gebruik 
van data bij het maken van beslissingen en het 
initiëren van nieuwe business initiatieven. Weten 
hoe data ook uw organisatie een boost kan 
geven? Leer in één dag de essentie van Business 
Intelligence, het belang van datavisualisatie en de 
meerwaarde van Storytelling.

Hoe maakt u complexe data inzichtelijk en begrijpelijk? Hoe 
herleidt u een heldere boodschap uit een serie gegevens? In 
deze training leert u de besluitvorming van het management 
te ondersteunen met behulp van data. Deze aanpak is 
nieuw en revolutionair anders, want de geavanceerde 
technieken die datagedreven besluitvorming mogelijk 
maken verschillen significant van traditionele benaderingen. 
We delen de essentiële theorie en ondersteunen deze met 
indrukwekkende praktijkvoorbeelden. Vervolgens leert 
u data inzichtelijk te maken: u gaat zelf aan de slag met 
datavisualisaties.

play-circle

Deze module als  
losse training volgen?

Schrijf mij nu in

caret-right  Introductie van Business Intelligence (BI)
caret-right  Het verleden verklaren of de toekomst 

voorspellen?

caret-right  Ondersteun besluitvorming met data
caret-right  Datavisualisatie
caret-right  Creëer een interactief dashboard voor 

besluitvorming

caret-right  Storytelling op basis van data
caret-right  Visualisatie van complexe gegevens
caret-right  Geavanceerde visualisatietools

caret-right  Beheren van data voor Business Intelligence
caret-right  Een gestructureerde aanpak voor datavisualisatie
caret-right  Technieken om complexe data te classificeren en 

weer te geven

caret-right  Ethiek en risico’s met betrekking tot data, BI en AI
caret-right  Onbedoelde risico’s van Data Models
caret-right  Voorbereiding op het toepassen van BI
caret-right  Assessment over Business Intelligence, 

Visualisation en Storytelling

https://www.expandior.nl/academy/business-intelligence-visualisation-storytelling/
https://youtu.be/6R9-a_PrTts
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Data-Driven Growth

1 dagModule 1 van 1 calendar

Tijdens deze training verwerft u de kennis 
en de vaardigheden om op innovatieve en 
datagedreven wijze besluiten te nemen die 
groei realiseren. U leert om op basis van data de 
meest essentiële elementen van uw product of 
dienst te definiëren en te verbeteren, de meest 
aantrekkelijke groeimarkten te identificeren én 
de beste go-to-market- of groeistrategieën te 
bepalen.

In deze eendaagse Data Driven Growth training verwerft u een 
grondig inzicht hoe u data kunt gebruiken om de waarde en 
impact van uw organisatie te vergroten. Door een diepgaande 
verkenning van bewezen data-driven groeitactieken en 
businesscases leert u hoe u het vermogen van uw organisatie 
kunt versnellen om toekomstbestendige en schaalbare groei 
te realiseren. Hierbij maken we ook gebruik van technieken als 
Growth Hacking, Lean Startup en Storytelling.

play-circle

Deze module als  
losse training volgen?

Schrijf mij nu in

Data Centricity: Leer hoe u datagedreven  
beslissingen kunt nemen en zakelijke uitdagingen  
kunt oplossen met behulp van de kracht van data  
en technologie.

Customer Centricity: Leer hoe u waarde voor  
klanten kunt opbouwen, meten en hoe u deze  
waarde continu kunt verbeteren en onderhouden

Actionable Growth Plan: Leer hoe u specifieke  
acties kunt analyseren, evalueren en aanbevelen  
die uw organisatie kan nemen om waarde te  
laten groeien.

Data Driven Strategy: Gebruik gegevens om  
duurzame groeistrategieën voor uw organisatie  
te creëren en deze duurzaam te implementeren

Organizational Transformation: Begrijp hoe u 
groeimogelijkheden kunt vinden, hoe u deze kunt 
prioriteren en hoe u organisatie(onderdelen) opnieuw 
kunt ontwerpen om bedrijfsgroei te stimuleren.

Scale & Expand: Leer hoe u bestaande afzetmarkten 
kunt schalen, gevestigde markten effectiever kunt 
betreden of nieuwe markten kunt creëren met  
behulp van het groeikader.

https://www.expandior.nl/academy/data-driven-growth/
https://youtu.be/RFAxzVOLSAU
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Leren als onderdeel van uw transformatie
Het Data-Driven Leadership programma bestaat uit de 
leerdomeinen en bijbehorende modules die wij als zéér 
relevant zien voor datagedreven transformeren. Deze  
modules zijn vrij beschikbaar om als gehele learning journey  
of als individuele trainingen te volgen via ons open rooster. 

Het Data Driven Leadership programma is daarnaast bij uitstek 
geschikt om op uw wensen af te stemmen, lees: de specifieke 
modules te kiezen die voor de specifieke deelnemers van uw 
organisatie het meest waardevol zijn. Samen met u stemmen 
wij de deelnemersgroep en hun respectievelijke leerreizen 
optimaal af op uw bedrijfstransformatie.

Schaalbaar leren: Online, interactieve  
& blended journeys
Practice what you preach. Vanuit die gedachte hebben wij een 
digitale leerervaring gecreëerd met behulp van geavanceerde 
leertechnologie om zowel individuen als organisaties te 
begeleiden tijdens hun datagedreven leerreis. Klassikale 
trainingen worden hierbij gecombineerd met de schaalbaarheid 
van het online leerplatform. 

Door middel van o.a. Virtual Classrooms en Webinars kunnen 
de deelnemers zowel interactief als op eigen gelegenheid leren. 
Wij combineren interactieve video, persoonlijke oefeningen 
en hands-on praktijkvoorbeelden om de leerervaring van een 
fysieke training zoveel mogelijk te evenaren. Mede hierdoor 
zijn wij in staat om op schaalbare wijze te voorzien in uw 
leerbehoeften en wordt uw transformatie niet langer afgeremd 
door uitdagingen omtrent planning, logistiek en beperkende 
coronamaatregelen.

Neem contact op voor een maatwerkoplossing Neem contact op

Hoe het werkt

https://www.expandior.nl/contact/
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Expandior helpt organisaties en hun professionals 
hun bestaansrecht te behouden. Er wordt namelijk 
nogal wat gevraagd van mens en organisatie om in de 
huidige realiteit succesvol te blijven. Digitalisering, 
concurrentie dat razendsnel opkomt uit onverwachte 
hoek en alsof dat nog niet genoeg is: de verregaande 
impact van data. 

Wij bevinden ons middenin die snelgroeiende en 
dynamische markt en ondersteunen organisaties en 
professionals tijdens hun digitale metamorfose. De 
drie pijlers waarop onze dienstverlening toeziet zijn: 
Data, Processes & Technology. Wij bieden hiervoor 
uiteenlopende opleidingen, consulteren tijdens Data-
Driven transformatietrajecten en vinden én binden 
triple-D Teams: Dedicated Data Driven Teams.

Onze kernwaarden

Toewijding
’’There are no shortcuts to any place 

worth going’’ - Beverly Sills

Samen
“Teamwork begins by building trust.  

And the only way to do that is to overcome 
our need for invulnerability.”  

- Patrick Lencioni

Integriteit
“Integrity is the seed for achievement.  

It is the principle that never fails.”  
- Earl Nightingale

Competentie
‘’Competence is a great creator of 

confidence.’’ - Mary Jo Putney

Over Expandior

Meer informatie over Expandior vindt u hier Over ons

https://www.expandior.nl/werken-bij/


Creating data centric disruption

expandior.nl

Bekijk alle trainingen

long-arrow-left

https://www.expandior.nl/academy/
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