
Beste leden, 
  
Op dinsdagochtend 4 maart vindt de CoreNet Global Benelux Big Data & 
Data Analytics bijeenkomst plaats. Tijdens deze ontbijtsessie op het kantoor 
van Deloitte in Utrecht leert u op welke wijze Big Data, en vooral de analyse 
van deze data (Data Analytics), u kan ondersteunen bij uw 
vastgoedbeslissingen. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
  
Thema: “Big Data & Data Analytics” 
Over Big Data is de laatste tijd veel te doen. Forecast bureaus voorspellen dat 
er komende jaren vele miljarden om zullen gaan in deze nieuwe business. 
Wat is Big Data precies en waarom is het voor bedrijven relevant? Wat kan de 
toegevoegde waarde van Big Data betekenen voor een organisatie? Op 
welke wijze kan Big Data bijdragen aan uw vastgoedbeslissingen? 
  
In tijden waarin de druk om snel beslissingen te nemen steeds groter wordt, 
kunt u maar beter over accurate informatie beschikken. Die informatie haalt u 
uit uw data. Wie daar de weg in weet te vinden, heeft goud in handen. 
  
Maar wat is Big Data eigenlijk? En wat is het verschil met Data Analytics? De 
infographic op deze website geeft hierop een toelichting. Shell, Philips en 
Deloitte gaan tijdens de ontbijtsessie in op Big Data, Data Analytics en de 
praktische toepassing daarvan voor vastgoed in uw organisatie. Het belooft 
een inspirerende bijeenkomst te worden! 
  
Locatie 
Deloitte Utrecht op Papendorp, Orteliuslaan 982, 3582 BD Utrecht. 
  
Programma 
  
7:30 – 8:00  Inloop en ontbijt  Ontvangst met koffie en ontbijt. Een 
parkeerplaats wordt voor u gereserveerd bij aanmelding. 
  
8:00 –8:45 Shell Real Estate Shell opent de ontbijtsessie en introduceert de 
deelnemers in de wereld van Big Data. Tevens wordt aangegeven op welke 
wijze Big Data en Data Analytics het vastgoedmanagement bij Shell hebben 
verrijkt en veranderd. 
  
8:45- 9:30 Deloitte Analytics Deloitte deelt de ervaringen met Big Data en 
Data Analytics en systemen die specifiek zijn ontwikkeld voor 
vastgoedmanagement. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de HIVE (Highly 
Immersive Visual Environment). 
  
9:30 – 10:15 Philips Real Estate  Philips presenteert op welke wijze Big Data 
wordt gebruikt bij beslissingen omtrent vastgoed, en op welke wijze zij 
corporates daarbij kunnen ondersteunen. 
  
10:15-10:30 Afronding en koffie De ontbijtsessie wordt afgesloten door 
Monique Arkesteijn met een korte terugblik op de gedeelde ervaringen en een 
vooruitblik op de komende events van CoreNet Global Benelux. 



  
Aanmelden Deelname aan het event op 4 maart 2014 is gratis. Voorwaarde 
voor deelname is aanmelding per email aan Jolanda Rus onder vermelding 
van CoreNet Ontbijtsessie Big Data & Data Analytics, en contactgegevens. 
Aanmelden kan tot en met maandag 24 februari 2014. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Corenet Global Benelux Chapter         Deloitte Real Estate 
Monique Arkesteijn                               Bart Hoevers 


