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BIG DATA IN 
60 MINUTEN

T
echnisch gezien hebben mensen heden ten dage meer tijd: we slapen min

der dan 20 jaar geleden en efficiency viert hoogtij. Toch is tijdgebrek een 
veelgehoorde klacht. Vandaar dat de reeks ‘Digitale trends en tools in 60 
minuten’ hierop inspringt. Hiermee kan de lezer in korte tijd inzicht krij
gen in hedendaagse technologische vraagstukken. ‘Meer weten van big data’ geschreven 

door Dik Bijl is de laatste loot aan deze reeks van uitgeverij Haystack.

Uiteraard zijn er meer boeken geschreven over big data, maar zoals Bijl stelt: “Dit is het 
eerste boekje datje in een mum van tijd kennis laat maken met big data”. In slechts zes 
hoofdstukken wordt de lezer ingewijd in algoritmes, machine learning en digitale trans
formaties. Uiteraard wordt erbij stilgestaan hoe je zelf aan de slag kan met big data om 
uiteindelijk de eigen organisatie te professionaliseren.

Eerlijk is eerlijk, de kracht van het format is om moeilijke klinkende digitale begrippen 
binnen 60 minuten uit te leggen. Toch is de vluchtigheid van deze 60-minutenreeks een 
valkuil. Niet gek, want het menselijke werkgeheugen is kortstondig en kwetsbaar. Het 

RACHEL KUIJLENBURG duurt enige uren tot enkele dagen voordat nieuwe informatie betrouwbaar wordt opge-
hogeschooldocent facility management nomen in ons langetermijngeheugen. Al met al is meer weten van big data in 60 minu-
(haagse hogeschool] en onderzoeksdocent bij ten aardig om snel kennis te verkrijgen, maar om het echt te laten beklijven, heb ik het
lectoraat fm (Hanzehogeschool) toch tweemaal moeten lezen. En zo was mijn tijdwinst weg!

WORLD WORKPLACE EUROPE
Datum: 18 t/m 20 maart 
Locatie: Kromhouthal, Amsterdam 
Organisator: IFMA/FMN

BUILDING HOLLAND
Datum: 24 t/m 26 maart 
Locatie: Amsterdam RAI 
Organisator: Amsterdam RAI

FIRESAFETY & SECURITY 
EVENT 2020
Datum: 8 t/m 9 april
Locatie: Brabanthallen, Den Bosch
Organisator: Stichting VBI

MASTERCLASS FM IN 
STRATEGISCH PERSPECTIEF 
(START VAN 6 MIDDAGEN)
Datum: 16 april
Locatie: Nyenrode, Breukelen
Organisator: Facto

INTERCLEAN AMSTERDAM
Datum: 12 t/m 15 mei 
Locatie: Amsterdam RAI 
Organisator: Amsterdam RAI

DESIGN DISTRICT
Datum: 3 t/m 5 juni 
Locatie: Van Nelle Fabriek 
Organisator: Puur Design Producties

FMN ALV
Datum: 11 juni 
Locatie: nog niet bekend 
Organisator: FMN

GREEN BUILDINGS REGATTA
Datum: 12 juni 
Locatie: Muiden 
Organisator: CFP

PROVADA 2020
Datum: 16 t/m 18 juni 
Locatie: Amsterdam RAI 
Organisator: Provada

FACTO CONGRES 2020
Datum: 23 juni
Locatie: Inn Style, Maarssen
Organisator: Facto
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