
COMMUNICATIE 
CHALLENGE 

Doe je mee? Meer informatie en inschrijven www.communicatiechallenge.nl 

Versterk je digitale skills en leer hoe 
data jouw (communicatie) advies 
onderbouwen 
• Vergroot je kennis over werken met 

data en informatie   
• Maak jezelf waardevol voor jouw 

organisatie
• Ervaar hoe data van waarde zijn in 

jouw dagelijks werk 
• Werken in een multidisciplinair team 
• Aan de slag met actuele vraagstukken

Versterk je digitale skills en leer hoe 

NIEUWE SKILLS IN 
HET DIGITALE TIJDPERK 

NIEUWE SKILLS IN NIEUWE SKILLS IN 
HET DIGITALE TIJDPERK HET DIGITALE TIJDPERK 

DRIVEN 
BY DATA
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Aanmelden en kosten
Aanmelden kan vanaf 1 november op www.communicatiechallenge.nl.
De kosten voor deelname aan de tweedaagse Communicatie Challenge bedragen € 795 ex 
btw. Meld je je aan voor de eerste editie in december dan betaal je slechts € 495 ex btw.

Programma
Woensdag 13 december 
12.30  Lunch
13.30 Ideation
17.30 Diner 
19.00  Solution Modeling deel 1
22.00 Einde

Donderdag 14 december 
09.00 Solution Modeling deel 2
10.30 Storytelling
12.30 Lunch
13.30 vervolg Storytelling
15.00 Presentaties & Feedback 
16.00 Einde

De Communicatie Challenge voor Professionals, driven by data
Werken met data als grondstof vindt rap zijn intrede in het vakgebied communicatie. 
De adviseur die hier zich bewust van is, kan snel zijn meerwaarde leveren in organisaties 
bezig met digitalisering. Speciaal voor jou is er nu de Communicatie Challenge: een twee 
daags innovatie-event, waarin je onder begeleiding van professionals leert vernieuwende 
communicatietoepassingen te bedenken gebaseerd op data. Je krijgt concrete handvatten 
aangereikt en we nemen je mee in het proces van ideation, solution modeling en 
storytelling. Je werkt in teamverband, met inhoudelijke experts en data analisten, aan een 
oplossing voor het vraagstuk van een case owner. Welke cases dat zijn, maken we later 
bekend.

Met je team ga je aan de slag om voor dit vraagstuk binnen de gestelde tijd verschillende 
oplossingen te bedenken. Voor de deelnemers ligt het accent op het proces van leren, 
ervaren en delen. Het eindproduct kan variëren, van een kernboodschap, actie of een 
interventie die je met je team aan het eind van de challenge presenteert aan een jury.

Voor wie 
De Communicatie Challenge is voor die professionals die  
• nieuwsgierig zijn naar werken met data als grondstof
• werkzaam zijn in organisaties waar digitalisering van processen invloed heeft op het 

dagelijks werk 
• enige ervaring hebben met analytics en monitoring of daar interesse in hebben
• eigen ervaringen met data driven adviseren, analytics en monitoring willen meebrengen

Meer weten en inschrijven: www.communicatiechallenge.nl
Contact: Communicatie Challenge, Ingrid Spruit, (t) 06 144 777 00 (e) ingrid@spring-advies.nl


