
• Definities en de Intelligente organisatie
• Trends in BI
• Datawarehouse
• Datakwaliteit
• BI projectmanagement & Governance

• De Business Case voor BI
• Volwassenheid in BI
• Veranderplan BI
• BI-consultancyvaardigheden

• Business Intelligence als proces
• Informatieanalyse & KPI’s bepalen
• User eXperience (UX)
• Organisatierollen & BI frameworks
• BI-succes

Voor iedereen die betrokken is bij een BI-project biedt onze 
Business Intelligence training waardevolle houvast. 

Onze training BI & Analytics wordt vooral veel gevolgd door: 
(aankomend) projectleiders business intelligence, 

projectmanagers, medewerkers managementinformatie, 
Business Intelligence managers, IT-verantwoordelijken, 

business analisten, Chief Data Officers, CIO’s en business managers.business analisten, Chief Data Officers, CIO’s en business managers.

Datum: 27,28 en 29 maart 2019
Tijd: 8:30-16:00 (met lunch break)
Kosten: USD 1250 (inclusief consumptie + exemplaar 
“De intelligente Organisatie”)
Locatie: wordt nog doorgegeven

Het is ook mogelijk om een 2-daagse CBIP-examen training te volgen 
indien er genoeg belangstelling is. Deze training is bestemd voor participanten 

die zich willen certificeren tot Certified Business Intelligence Professional. 
De participanten van deze training moeten minimaal de 3-daagse 

Busines Intelligence en de 3-daagse Datawarehouse & 
Data governance trainingen hebben gevolgd.

Docent en consultant Daan van Beek MSc, auteur van ‘De intelligente organisatie: 
continu verbeteren en innoveren met BI & Big Data’, 

heeft meer dan 20 jaar ervaring als Business Intelligence adviseur, 
programmamanager en trainer. Deze 3-daagse training Business Intelligence is 

door hem tien jaar geleden ontworpen en steeds verder vervolmaakt. 
Daan geeft ook les in India, New York, Kuala Lumpur en Singapore en is 

in Nederland als docent Business Analytics verbonden aan TIAS. in Nederland als docent Business Analytics verbonden aan TIAS. 
Hij heeft Bestuurlijke Informatiekunde en Artificial Intelligence (AI) gestudeerd 
in Rotterdam en Londen. Daan weet als geen ander te boeien en de uitdagingen 

bij de implementatie van Business Analytics te benoemen en praktische 
oplossingen aan te reiken.


