Nieuwsbulletin afterworknet augustus 2018
Tekst: Anneke van Dok en Piet van Gils; lay-out Maritsa de Meza; foto’s Patricia Groenewoud.

Na de mooie zomer zijn we weer van start gegaan met de bijeenkomsten van afterworknet,
waarvan de eerste plaatsvond op dinsdag 28 augustus op de schitterende locatie van de
RABO-bank in de Mondriaan-toren op het Amstelplein in Amsterdam.

De bijeenkomst werd geopend door gastheer Gerbert Mos, directeur van RABO-bank
Amsterdam-Amstelland. In zijn welkomstwoord gaf hij aan dat de snelle ontwikkelingen in
bancair Nederland ook niet voorbijgaan aan de RABO-bank.

Duidelijk is dat de wijze waarop consumenten tegenwoordig hun bankzaken regelen vooral
via de digitale weg loopt en steeds minder via bankfilialen. Daarop speelt de bank in.
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Voor afterworknet is de RABO-bank een belangrijke partner. De gastvrijheid, die afterworknet
in de Mondriaan-toren geniet verdient grote waardering.

Daarna ging Jet Creemers in op de interessante ontwikkelingen binnen afterworknet en de
reacties op het eerste intern nieuwsbulletin. Gezien de positieve respons gaf Jet aan spoedig
met het tweede intern nieuwsbulletin te komen met nieuwe vacatures en vragen om inzet.
Vervolgens was het woord aan keynote speaker Joop Scheffers: “Een leven zoals bedoeld”,
waarbij hij inging op het verloop van zijn interessante loopbaan aan de hand van zijn onlangs
verschenen boek, dat dezelfde titel draagt als zijn keynote. Anneke van Dok heeft een
samenvattend verslag geschreven van zijn interventie, hetgeen in de bijlage is toegevoegd.
Klik hier voor het verslag van de keynote van Joop Scheffers: “Een leven zoals bedoeld”

Alvorens over te gaan tot het netwerken met snacks en drankjes vond een uitwisseling plaats,
waarbij eenieder aangaf welke kracht hij/zij in afterworknet inbrengt. Geboeid ontdekten de
deelnemers welke goudmijn aan kennis en ervaring, verzameld in afterworknet, beschikbaar
is. De vele activiteiten, initiatieven, maar ook achtergronden inspireerden tot een dynamiek,
die niet eerder zo zichtbaar was. Deze vasthouden en uitbouwen is de uitdaging waar we nu
voor staan. Kortom zeer interessant.
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De volgende bijeenkomsten in 2018 zijn op:
•
•
•
•

2 oktober in Rotterdam (Hotel New York)
9 oktober in Den Haag (the Art of Meeting)
6 november in Amsterdam (Mondriaan-toren)
11 december het symposium in Den Haag (VNO/NCW).

Ook gaan we dit najaar door met de verder uitbreiding van afterworknet naar Kring
Rotterdam, Kring Zwolle en Kring Den Bosch.
Hartelijke groet,
Jet Creemers, initiatiefnemer; Piet van Gils, voorzitter
www.afterworknet.nl info@afterworknet.nl
070-3891300
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