
13:00 Ontvangst Douwe Blanksma

13:30 Welkom René Verhage
Delivery Manager,
Het Waterschapshuis

13.40 Big data vanuit de Omgevingswet, welke kansen en 
mogelijkheden 
Het DSO is er straks, big data in overvloed. Wat kunnen verbindingen 
opleveren? Bertjan prikkelt ons met ideeën vanuit het Informatiehuis 
Water

Bertjan Kaan
Business Analist, 
Informatiehuis 
Water

14.25 Data science, machine- en deeplearning
Hoe operationaliseer je technieken als machinelearning en 
deeplearning, artificial Intelligence & big data?
Jeroen Mol is expert en leidt ons binnen in deze voor velen nog 
ondoorgrondelijke materie. Zijn bedrijf HAL24K won de 
Rijkswaterstaat Data-challenge 2017. Een inkijk in het wat en hoe van 
de mogelijkheden.

Jeroen Mol & René 
Slukker
CEO respectievelijk 
EVP, 
HAL24K

15:00 Pauze

15.20 #kunstmatige intelligentie, #big data
Wat is de visie en verwachting van al deze hash-tags? Bjorn Prudon
schetst deze vanuit het Waterschap Rivierenland aan de hand van de 
data-challenge die recent is gestart.

Bjorn Prudon
Adviseur Innovatie & 
Energie, 
Waterschap 
Rivierenland

16:00 Visie en praktijk in gebruik van big data bij ‘Enabling
Delta Life’
Onder dit motto is adviseert en levert Deltares als toegepast 
kennisinstituut oplossingen voor het beheer van dichtbevolkte en 
kwetsbare gebieden. Annette Zijderveld is trekker van de bog data 
activiteiten binnen Deltares. Welke innovaties hebben onderzoek naar 
en gebruik van big data opgeleverd? Hoe werken ze deze uit tot 
bruikbare modellen en oplossingen?

Annette Zijderveld
Strategic Consultant 
Big Data,
Deltares

16.45 FAQ & Q&A
Met alle ideeën en kennis van deze inleidingen is hier de ruimte voor 
vragen over kansen, valkuilen, lessons learned, etc.

René Verhage

17:00 Afsluiting, napraten met een hapje en drankje Einde 18.00

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is er straks. Veel gestructureerde data i.c.m. big-data. Wat 
kan deeplearning of machinelearning betekenen? Of gaat BlockChain een nieuwe wereld openen. Data 
challenges zijn van deze tijd en data-labs zijn actief. 
In samenwerking met René Verhage van Het Waterschapshuis is een programma samengesteld waarbij 
onderwerpen aan de orde komen waar – de meesten van ons - nog weinig ervaring mee hebben, maar die 
wel de informatiserings-toekomst duiden. Laat je inspireren en leer met ons mee!
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