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INLEIDING 

Hoe behaal je meer waarde uit beschikbare data met innovatieve oplossingen? De mogelijkheden zijn 
legio. Moeten we een data lake opzetten om met Arificial Intelligence voorspellingen te kunnen doen 
over mutaties of onderhoud? Kunnen we externe en interne informatie combineren om beter te 
achterhalen wat voor trends we zien  die van invloed kunnen zijn op investeringsbeslissingen? Of gaan we 
gebruik maken van sensors op ons bezit zodat we gericht preventief onderhoud kunnen uitvoeren? Hoe 
grot is de kans van slagen bij zulke innovatieve projecten? Wat zijn de investeringen, opbrengsten en 
valkuilen? Kortom, waar moeten we beginnen als we op deze rijdende trein willen springen zodat we de 
boot niet missen?  

Daar gaan we tijdens een use case discovery naar op zoek om te komen tot een zinvolle business case voor 
de organisatie. Door te weten welke uitdagingen of problemen er zijn wordt duidelijker waar de kansen 
liggen voor meer datagedreven toepassingen.  

 

DATA SCIENCE USE CASE DISCOVERY 

De data science use case discovery bestaat uit twee sessies van een dagdeel waarbij de eerste sessie vooral 
een inspiratiesessie is over de innovatieve mogelijkheden met beschikbare data. Er wordt ingegaan op 
verschillende technieken en de verschillende stappen die hierbij ondernomen moeten worden. Voorbeeld 
cases leveren inspiratie op om te komen tot een persoonlijke case. In combinatie met de uitkomsten van 
de data driven quick scan kan er een onderbouwde keuze voor een use case worden gemaakt. 

Vanuit de keuze voor de specifieke use case zal de tweede sessie worden ingevuld met een workshop 
gericht op de uitwerking van deze case. Samen met de deelnemers  worden de verschillende stappen die 
genomen moeten worden inzichtelijk gemaakt, welke middelen al beschikbaar zijn binnen de eigen 
organisatie, doelstellingen en haalbaarheid van de uitvoering van de specifieke use case. Door deze 
gestructureerde analyse worden investering, opbrengsten, voorwaarden en slaagkans duidelijk voor een 
goede de business case.  

Als startpunt van de use case discovery adviseren wij een data driven quick scan uit te voeren waarbij alle 
facetten die van belang zijn om data gedreven te werken aan bod komen. Dit geeft een goed beeld van de 
volwassenheid van de organisatie ten opzichte van data gedreven werken en mogelijke aandachtspunten 
voor een use case worden  inzichtelijk gemaakt.  

 

Na afloop van de use case discovery beschikt de organisatie over een plan van aanpak om te kunnen starten 
met de uitwerking van de meest kansrijke data sceince use case. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Voor wie 

• Data-analisten 

• Business-analisten 

• Management woningcorporatie 

• Directie woningcorporatie 

Programma 

• Data driven quick scan 

• Inspiratiesessie (dagdeel) 

• Workshop use case (dagdeel) 

Aantal deelnemers 

Het maximum aantal deelnemers voor deze workshop is 8. 

KOSTENOVERZICHT 

In onderstaand overzicht worden de kosten weergegeven voor alle onderdelen van de data sceince use 
case discovery. 

Omschrijving   Kosten 

Data Science use case discovery    € 5.000 

 

MEER INFORMATIE 

Mocht u nog meer informatie op prijs stellen of een afspraak willen maken, dan kunt u contact opnemen 
met Ilse van der Steen, bereikbaar via  ilse.van.der.steen@cns.nl / 06-24 86 33 83. 
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