
Hybride concept
Van 26 tot en met 31 oktober wordt de derde editie van de Data Week in ’s-Hertogenbosch  houden. Juist 

in een tijd waar data en digitalisering zo cruciaal zijn voor de manier waarop de samenleving reageert 

op een ongekende crisis. In een verrassend hybride concept, uiteenlopend van de meest innovatieve 

augmented reality oplossingen binnen een modern online platform tot de mogelijkheid elkaar fysiek te 

ontmoeten in een volledig veilig ingerichte Data Live Dome op de Parade in ’s-Hertogenbosch, is de Data 

Week 2020 één van de eerste landelijke evenementen van dit jaar om te laten zien hoe veerkracht er 

echt uit ziet.. 

Bereik
Tijdens de vorige editie bezochten fysiek ongeveer 5000 genodigden de (gratis) onderdelen van het 

evenement. Daarnaast werd via lokale, regionale en landelijke media een groot publiek bereikt met 

partners als RTLZ, Computable en Radio 1. Dit jaar zal deze lijst van mediapartners worden verrijkt 

met nieuwe namen. Daarnaast wordt er een uitgebreide social media campagne uitgerold en lanceren 

we een innovatief hybride platform waarop content wordt uitgezonden. In samenwerking met Branding 

Brabant wordt voor de Data Week als één van de strategische evenementen voor de Provincie Noord-

Brabant naast landelijke ook internationale aandacht voor het evenement gezocht. Allemaal belangrijke 

stappen die bijdragen aan een sterke positionering.  

What is in
it for me?  

Solide basis
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 

de Jheronimus Academy of Data Science - gesticht 

door de universiteiten van Eindhoven en Tilburg - en 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk 

Relaties vormen de solide basis van de Data Week. 

Samen met co-partners als de Bossche Investerings 

Maatschappij (BIM), Avans Hoge School, SPARK 

Makerslab, het Driven by Data platform en de FME wordt 

een gevarieerd programma geboden aan een brede 

doelgroep van burgers, bedrijven, instellingen, talent en 

overheidsprofessionals. In een wereld gedreven door 

data ambieert de Data Week om in 2030 zowel nationaal 

als internationaal toonaangevend te zijn als kennis-, 

netwerk, communicatie en showcase event. 

Grijp nu de kans om hier aan mee te bouwen!

Positionering 
Wil je je als partner inhoudelijk presenteren 
en profi leren? Dan zijn onder meer dit de 
mogelijkheden:

• Content, cases, product/dienst presentatie
Je levert een inhoudelijke bijdrage die voor een 

breed publiek interessant is, over toepassing van 

data gaat en een maatschappelijke component in 

zich heeft.

• Logo / naamsvermelding in combinatie met een 
partner profi el
Je ontwikkelt een omschrijving van de 

toegevoegde waarde als bedrijf/ondernemer of 

initiatiefnemer op het gebied van het toepassen 

van data. 

• Persoonlijke expert profi lering
Je profi leert je als expert op het gebied van 

datagebruik ten behoeve van maatschappelijke 

meerwaarde. 

• (social)media-inzet
In gezamenlijk overleg en op basis van het 

beschikbare budget bepalen we op welke wijze 

en via welke mediakanalen en platforms de 

gewenste positionering wordt ‘geladen’. 

Focus op doelgroep
Kom in gesprek met;

• Talent

Jong talent is de drijvende kracht achter ontwikkeling en innovatie. Tijdens de Data Week wordt 

in samenwerking met het beroepsonderwijs, de overheid,  gemeenten en eventueel jouw bedrijf 

meerdere programmablokken gecreëerd voor veelbelovend talent om de Data Live Dome op 

de Parade te bezoeken voor interactieve sessies, presentaties, demonstraties en discussie 

programma’s. 

• MKB

Met gebruik van data de concurrentiekracht van bedrijven versterken is één van de hoofddoelen van 

de Data Week. Honderden MKB-ers en start-ups kijken reikhalzend uit naar creatieve oplossingen en 

hulp bij het veroveren (of behouden) van hun marktpositie. 

• Overheidsprofessionals

De rol van de overheid met betrekking tot de regie op data verandert. Ga als partner in gesprek  met 

overheidsprofessionals over mogelijke oplossingen en de invulling van de juiste data strategie.

• Burgers

Als je wilt weten wat en hoe burgers denken over een bepaalde oplossing, welke ethische grenzen 

zij zien, waar ze echt mee geholpen willen worden e.d., dan kun je als partner met hen in gesprek 

tijdens de Data Week

Verschillende ontmoetingsvormen
Op de Parade worden 3 type structuren gebouwd, passend bij de 3 inhoudelijke boodschappen 
die erbij horen:

In de Data Studio gaat de Data Week Live. Er is ruimte voor interviews met bijzondere 
gasten en  media. Spraakmakende cases uit de praktijk maar ook succesvolle 
samenwerkingsverbanden worden gepresenteerd en eventueel door (inter-) nationaal 
toonaangevende sprekers toegelicht.  

Data Studio

Tijdens de Data Talks krijgen inwoners, studenten en ondernemers de kans om met elkaar de 
dialoog aan te gaan. Heb je iets te vertellen over data en ethiek, wil je ervaringen delen of de 
nieuwste ontwikkelingen presenteren en ben je benieuwd naar  de reacties daarop? Dan biedt 
Data Talks jou een geschikt podium.

Dé mogelijkheid voor ondernemers en studenten om dat wat zij hebben ontwikkeld of bedacht 
dat door data tot nieuwe mogelijkheden leidt of maatschappelijke, economische, culturele 
of sociale oplossingen biedt, te presenteren. Er is voldoende ruimte voor doe- en beleef 
activiteiten. O.a. het Brabant Living Lab van Provincie & VNG staat op deze expo.

Den Bosch Data Week rolt een social media campagne, o.a. via Linkedin uit. Een uitgelezen 
mogelijkheid om o.a. case studies van partners in de weken voorafgaand aan de Data Week, 
maar ook als recap met de volgers te delen.

Data Talks

Data Expo

Online

Sponsormogelijkheden
Een sponsorbijdrage vloeit voort uit de afspraken die we met elkaar op maat maken. 
Denk hierbij aan de volgende opties:

Contentsponsoring 
€ 2.500,-
• Een fysieke presentatie van de gewenste 

content in een 30 minuten Data Talks met 
weergave op het online platform voor een 
doelgroep naar keuze of:

• Een stand van 9m2 op de 

Data Expo (1 dag naar keuze 

afhankelijk van doelgroep) met 

twee personen standbemanning

• 5 relatiekaarten voor het evenement op 
de dag van de presentatie. 

• Naamsvermelding met bedrijfsprofi el op 
de website.

• Meenemen van jouw positionering in 
de social media-campagne van de Data 

Doelgroepssponsoring: 
€ 5.000,-
• Leveren van een expert voor een fysiek 

discussiepanel in de Data Studio met 
uitzending op het online platform of:

• Een fysieke presentatie content 

in een 30 minuten Data Talks met 

weergave op het online platform 

voor een doelgroep naar keuze. 

• Persoonlijk interview dat onder meer op 
de website wordt geplaatst

• Stand van 9m2 op de Data Expo (1 
of 2 dagen naar keuze afhankelijk 
van doelgroep) met twee personen 
standbemanning.

• 10 relatiekaarten

• Logo met bedrijfsprofi el op de website.

• Meenemen van het onderwerp van de 
Data Talks of Data Expo in de social 
media-campagne van de Data week.

Maatpakket:
Exclusief gebruik van de Dome op de Parade 
Een unieke gelegenheid om – onder de rook van de Sint-Janskathedraal op de Parade - zelf 

een tailormade programma voor gewenste doelgroepen op te zetten. De Dome is hiervoor 

gedurende 7 dagen beschikbaar na de Data Week, vanaf 1 november.

Deskundige ontzorging bij sponsoractiviteiten
Artishock is exclusief partner van de Data Week 2020. Sponsorbegeleidingsadviseur Nina Kelder 

gaat graag samen met jou bekijken hoe er invulling aan de uitvoering van het gekozen traject 

kan worden gegeven, zowel op het gebied van (technische) organisatie, het ontwikkelen van een 

draaiboek, het invitatietraject, catering, hospitality, branding, tot  pr en (online) communicatie.  

Via deze aanpak wordt jouw organisatie van a tot z ontzorgd.

nina@artishockevents.nl
073 690 15 04

Stephan Glerum, projectleider Data Week
Den Bosch Toonaangevende Datastad

s.glerum@s-hertogenbosch.nl �

+31 (0)73 615 9016 | +31 (0)6 46971407� Postbus 12345 / 5200 GZ  ’s-Hertogenbosch � 

www.s-hertogenbosch.nl

Join us:

Belangstelling?

Laten we een afspraak maken zodat wij jouw wensen zoveel mogelijk kunnen matchen met jouw 

bedrijfsdoelstelling(en), passend bij de strategie die we de komende jaren voor ogen hebben 

voor de Data Week. 

Samen bouwen we aan dé innovatieve Data Week van Nederland.
Samen zijn wij Toonaangevende Datastad

De Dome heeft een diameter van 
ca 20 meter. 

De kosten bedragen  € 1.500,- 
per dag, incl. basistechniek, 
basismeubilair, excl. catering, 
watergebruik en electra, 
dienstverlenend en technisch 
personeel. 

Ben je koploper in toepassing 
van data of wil je een unieke 
kans daartoe niet missen?

Bouw dan mee aan het succes 
van de Data Week 2020 en 
word partner!

facebook.com/DenBoschDataweek

linkedin.com/company/13020705/admin

twitter.com/boschdataweek


