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Margreeth Colenbrander

Zoek op deze website …

'One minute of fame'

Inspiratie bij klantendag Dienstencentrum/Stivako

EVENEMENT - Een middag met een zeer uiteenlopende mix aan onderwerpen was de opzet van

een kleinschalige klantencontact middag op de nieuwe lokatie van het Dienstencentrum en

Stivako. 'Inspiratie' is de passende conclusie na een leerzame en ongedwongen middag in Schiphol-

Rijk.

Binnen een hele reeks korte parallelsessies is het lastig kiezen.

In blok 1 maakten we de keuze voor het onderwerp 'Ook al

cyberaanval gehad? Informatiebeveiliging?'. In blok 2 luisterden

we naar Margreeth Colenbrander die met de prikkelende titel

'Wat hebben Aristoteles en arbeidsrecht met elkaar gemeen?'

de deelnemers aan het werk zette.

Punten scoren
Maar ook in blok 1 moest onder leiding van

Dienstencentrum adviseur Tobias op den

Brouw (rechts op de foto) ink gewerkt worden. De

deelnemers werden aan de tand gevoeld over

informatiebeveiliging, datalekken, de daaraan

verbonden wetgeving en diverse organisatorische-

en technische aspecten. Met een mobieltje moesten

antwoorden worden gegeven op tien zeer

uiteenlopende vragen. Zeker van waarde voor het

gemiddelde printmedia bedrijf. We schreven al eens

eerder over dit onderwerp, maar het heeft weer

extra aandacht gekregen na de recente ransomware

aanvallen. De quiz resulteerde in een winnaar.....

Gevoel in de rechtzaal en
Aristotoles
Wie kent de case beschrijvingen van Margreeth

Colenbrander op deze website niet? Vaak zeer indringende arbeidsrechtelijke zaken, met regelmatig
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Jarige Frank den Hartog gaf uitleg over het

programma (met gebak)

Guido van Gageldonk en Gartner

een onverwachte a oop. Nog meer indruk maakte

zij bij het spelen van een 'spel', waarbij de

aanwezigen één keer voor rechter mochten spelen.

Met twee cases zette Colenbrander de zaken op

scherp en bracht met name een balans over tussen

het juridische kader, de belangen en de emoties van

de betrokkenen. Ze wist de aanwezigen goed te

bespelen door vooral ook op fouten te wijzen, veel

vragen werden niet gesteld, waardoor de 'dwaling

van de geest' wel eens de overhand had. Maar met

haar goede regie konden alle deelnemers met een

'rechtvaardig' gevoel ook deze sessie verlaten.

Aristotoles (382-322 BC): 'Plezier in het

werk maakt perfectie in het werk'

Over de grenzen van printmedia
heen

Met Guido van Gageldonk van unit040 moesten de

deelnemers vóór de borrel en de hapjes nog wel

even de hersenen laten prikkelen om zijn

toekomstbeeld van de technologische

ontwikkelingen een plekje te kunnen geven. 3D

visualisaties en virtualiteit stonden daarbij vooral in

de schijnwerpers. Met de beperkingen van vandaag

en de mogelijkheden van morgen liet hij een geheel

nieuw licht schijnen op 'media componenten', die in

werkelijkheid helemaal niet bestaan, maar grote

potentie bieden in talloze reeksen toepassingen.

Gra ci herkennen 3D visualisaties in verpakkingen,

maar Gageldonk bracht de fantasie in onze hersenen

op hol door een toekomst te voorspellen dat in 2045

de rekenkracht van computers groter zal zijn dan

alle onze hersenen samen.

Gageldonk: 'Alles in ons leven is 3D'

Het beste kan zijn bijdrage worden gevisualiseerd door het door hem getoonde onderstaande

lmpje.
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De klantendag formule van het Dienstencentrum en Stivako mag inmiddels een succes worden

genoemd. De organisatoren weten een leerzaam maar ongedwongen programma neer te zetten,

waarbij een prikkelende mix aan onderwerpen binnen en buiten de printmedia branche aanzet tot

levendige discussies tijdens de sessies, maar ook zeker daarna in de informele netwerksfeer,

opgeluisterd door heerlijke hapjes en drankjes.

Gerelateerde Artikelen
1. Printmedianieuws bij Dienstencentrum Stivako event Printmedianieuws is op 18 november aanstaande

aanwezig als partner bij het gelijktijdige jubileum van het Dienstencentrum en Stivako. Beide organisaties zorgen voor

een inspirerend middag programma onder de titel 'Innovatie...

2. Zeer geslaagde klantenbijeenkomst Dienstencentrum Directeur Frank den Hartog keek gisteravond

tevreden terug naar de geslaagde klanten- en jubileumbijeenkomst van Dienstencentrum en Stivako vanuit het

inspirerende MindCenter in Vianen....

3. Visie en inspiratie door Johan Cruijff Veel eerbetoon in de media en stadions aan Johan Cruijff afgelopen

week. Natuurlijk meer dan terecht. Hij was een topvoetballer, een succestrainer en vooral ook een inspirerend leider.

Gra sche bedrijven...

4. ‘Er worden weer mensen aangenomen’ De drie juristen van het Dienstencentrum zijn vooral druk met

reorganisaties en ontslagen in de gra sche bedrijfstak. Maar er is licht aan het einde van de tunnel, zo lijkt het....

Peter Luit

Peter Luit (1958) is sinds 1993 zelfstandig adviseur in de volledige breedte van de

mediawereld. Hij schreef vele jaren voor het Gra sch Weekblad en weet op

objectieve wijze de verhoudingen tussen printmedia en digitale media te

positioneren.

21 juni 2017 door Peter Luit — Reageer

Onderwerp: evenement Tags: Dienstencentrum, Stivako
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