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AdvertorialMasterclass: major update Datawarehousing , BI en
 Analytics door Rick van der Lans
U krijgt een compleet beeld van de veranderende markt van BI- en datawarehousetools, incl.
 appliances, analytical databases, mobile BI, collaborative en social BI. Masterclass met hoge ROI.

 Download de pdf en schrijf snel in!
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'Instituten moeten van eilandjes af'

Big Data Alliance brengt orde in data-chaos
 25-06-2015 11:56 | Door Annemiek Sprado | Lees meer over de bedrijven: Ortec, Universiteit van Amsterdam | Er is 1 reactie
 op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink

De Big Data Alliance (BDA) is een nieuw samenwerkingsverband tussen
 bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het doel van de BDA is het
 ontsluiten van kennis, delen van expertise en onderzoek en het stimuleren van
 innovatie op datagebied.

Op woensdag 24 juni 2015 is in de Amsterdamse Academische Club de
 samenwerking gestart. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de raad van
 commissarissen van De Nederlandsche Bank en hoogleraar aan de Universiteit van
 Amsterdam (UvA), treedt hierbij op als voorzitter van de alliantie. Volgens Rinnooy
 Kan zorgt de Big Data Alliance voor grote economische kansen. Zo wil het initiatief
 krachten verenigen en technologie-start-ups verbinden met opleidingen en

 onderzoeksinstituten om zo een belangrijk economisch (export)product te creëren.

Hiervoor heeft de BDA verschillende speerpunten: architectuur (expertise op het terrein van opslag en
 toegankelijkheid van big data), analytics (expertise met betrekking tot verschillende statistische methodes) en de
 visualisatie en communicatie (expertise met betrekking tot de communicatie van uitkomsten van analyses). De
 alliantiepartners van de BDA zijn overeengekomen samen te werken op het terrein van voorlichting, opleidingen,
 onderzoek en het stimuleren van ondernemerschap en innovatie.

Noodzaak
Albert Bogaard, Initiatiefnemer van de BDA en partner bij softwarebedrijf Ortec, zag de noodzaak om met
 verschillende partijen en prominenten een samenwerking op te starten. Bedrijven en instellingen hebben steeds meer
 data te beheren of complexe problemen om op te lossen. Volgens Bogaard beschikken deze organisaties vaak niet
 over de juiste kennis of middelen om hier concreet mee aan de slag te gaan. 

De BDA wil door middel van samenwerking hiervoor oplossingen aandragen. Instituten moeten van hun eilandjes af
 om hun datasets te combineren. Het fenomeen big data gaat namelijk volgens de alliantie niet alleen over
 hoeveelheid, maar ook over structuur bieden en het combineren en analyseren van data. Omdat in de Big Data
 Alliance expertise wordt gebundeld, kunnen oplossingen uit verschillende invalshoeken aangedragen worden. Partijen
 moeten hierdoor sneller en beter antwoorden krijgen op hun vragen, is de verwachting.

Bestuursleden
Rinnooy Kan en Bogaard worden in het bestuur van de alliantie bijgestaan door Marc Salomon, programmadirecteur
 van de MBA in Big Data & Business Analytics UvA, Han van Dissel, decaan van de faculteit Economie en
 Bedrijfskunde UvA, Anwar Osseyran, algemeen directeur Surfsara en hoogleraar Business Analytics & Computer
 Science UvA, Rob van der Mei, onderzoeksleider aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in
 Amsterdam en hoogleraar Business Analytics aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), en Ger Koole, hoogleraar
 Business Analytics aan de VU.

 Er wordt nu al samengewerkt met verschillende universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven. De verwachting is dat
 meer organisaties zich zullen aansluiten.
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