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Locatie: RGP Utrecht, Papendorpseweg 79, Utrecht – RSVP: rgpdialoog@rgp.com 

RETURN ON DATA (R.O.D.) 

Programma: 
15.30 uur Inloop (RGP kantoor Utrecht, 

Papendorpseweg 79 te Utrecht) 

16:00 uur Dialoogsessie 
19.00 uur Warm/ Koud Buffet 
 

Creëer concurrentie voordeel door beter gebruik  
van beschikbare interne en externe data. 

Aan de (potentiële) profit kant: 
• Betere besluitvorming 
• Hogere voorspelbaarheid 
• Concurrentievoordeel 
 
 
 
 
 
 

Aan de kosten kant: 
• Data security and integriteit 
• Compliance and regulation 
• Data infrastructuur en opslag 
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Veel organisaties laten kansen liggen door  
onvoldoende gebruik van in- en externe 
intelligence en worstelen o.a. voortdurend met  
Dirty Data. Onderzoek door RGP laat zien dat  
veel toonaangevende ondernemingen zichzelf  
hier een onvoldoende op geven. De oplossing is 
niet eenvoudig maar ligt dichterbij dan u denkt! 

RGP organiseert een dialoogsessie waarin aan de hand van onze 
praktijkervaringen dieper wordt ingegaan om relevante data te 
onttrekken aan de overvloed van beschikbare data. Op deze avond zal 
Arthur Izeboud RA ons meenemen waar de kansen liggen om voordeel 
te halen door beter gebruik van data.  Onderwerpen die deze avond aan 
de orde komen zijn o.a.: 

Het vakgebied Integrated Data Governance streeft een hogere return on 
data (R.O.D.) na door geïntegreerd het data universe van organisaties in 
kaart te brengen en te ‘besturen’. Alleen op deze wijze kunnen 
organisaties het ‘data vraagstuk’ de baas zijn: sterker nog, laten renderen! 
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