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Data Science 
Workshop voor de agri- en foodsector 
 
 
Vrijdag 5 maart 2021 
 
Vanaf 08:30 uur Ontvangst met koffie  
 
09:00  Start Workshop 

Kennismaking deelnemers  
 

Introductie oefening 
 
10:00   Projectvoorbeelden/toepassingen Data Science 

• Trends & Ontwikkelingen in de agro-business in relatie tot 
Data Science  

• Voorbeelden van klantprojecten, oa waarmee CQM 2x de 
Nederlandse Data Science prijs heeft gewonnen 

• Relatie projecten met dagelijks werk deelnemers 

 
11:00   Data Science game 

• Deelnemers spelen de Machine Learning Game waarin ze zelf 
ervaren wat complexe algoritmes doen. 

Inclusief koffie & thee pauze 
 
12:00   L U N C H  
 
13:00    Sales Game 

• Deelnemers spelen de Sales Game om te ervaren hoe hun 
intuïtie hen in de steek kan laten bij het nemen van 
management beslissingen en waardoor dat dan komt 

 
14:00   Aanpak DataScience-projecten 

• Verschillende typen projecten met de belangrijkste stappen 
en valkuilen. 

 
Inclusief koffie & thee pauze 
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15:30   Zelf (interactief) aan de slag: 

• Eigen projecten/ervaringen inbrengen, die we koppelen aan 
de terminologie 

• Eigen bedrijfsdoelstellingen vertalen naar project(en) 
• Eigen project voorbeeld uitwerken van eerste stappen van 

Data Science-project. 
 
16:30   Afsluiting workshop 

• Evaluatie 
• Certificaat 

 
17:00   Informele afsluiting met borrel & hapjes 
 
 
Na afloop van deze workshop: 
Heeft u inzicht in: 

- Trends en ontwikkelingen binnen Data Science, ook in de agri- en foodsector; 
- Concrete Data Science voorbeelden uit de praktijk; 
- Een realistisch beeld van de toegevoegde waarde van Data Science voor de 

eigen organisatie. 
 
Bent u in staat: 

- Data Science-projecten te herkennen; 
- De vertaling te maken van bedrijfsdoelstellingen naar concrete Data Science-

projecten; 
- Een stappenplan voor Data Science-projecten te gebruiken om projecten uit te 

voeren; 
- Mee te praten over Data Science in vaktermen als: Machine Learning, 

statistics, Operations Research, optimalisatie, simulatie, beeldherkenning, text 
analytics, big data, medium data, little data, python, R, describe, predict, 
prescribe, causaliteit & correlatie, etc. 
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Docenten:  Marnix Zoutenbier  

Marnix Zoutenbier is Principal Consultant bij CQM. Hij heeft ruim 20 jaar 
ervaring met het toepassen van Advanced Analytics en Data Science in een 
breed klantenveld waaronder het verzorgen van workshops en trainingen voor 
bedrijven als ASML, Tennet, NS, Panalytical, en Océ. 
 
 
Monique van den Broek 
Monique van den Broek is Principal Consultant bij CQM. Ze heeft ruim 12 jaar 
ervaring met het toepassen van Advanced Analytics en Data Science in 
verschillende business vraagstukken. Hierbij heeft ze de laatste jaren veel 
projecten uitgevoerd in de Agri en Food sector, waaronder voor Albert Heijn en 
een grote coöperatie van veehouders en telers. 
 
CQM 
Consultants in Quantitative Methods (CQM) is een gerenommeerde specialist 
en opleider in de data science. In 40 jaar heeft CQM een indrukwekkend 
portfolio opgebouwd waarbij met statistiek, optimalisatie en software 
engineering tot duizenden toepassingen hebben geleid. CQM won zowel in 
2017 als 2018 de Nederlandse Data Science prijs.  
 
 
 
 
 
 
 
Agri Food Academy 
De Agri Food Academy organiseert en adviseert in op maat gemaakte 
trainingen, masterclasses en educatietrajecten in de agri- en foodsector. 
Maatwerk is onze kracht. Het is ons vak om uw vraag om te zetten in een unieke 
training met de beste trainer in een geschikte vorm. Wij garanderen de 
verbinding tussen uw vraag, de praktijk en het leerdoel. Het resultaat voor u is 
verdieping, borging van kennis en gewenste impact op de werkvloer. 
 
Trainingsadviseur & Organisator: Gerrianne Jansen.  
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