Gratis parkeren: U kunt parkeren
op het parkeerterrein bij het
Zaans Museum. Na afloop kunt
u het parkeerterrein gratis verlaten.

De Cornerbijeenkomsten worden gehouden
in het Zaans Museum, Schansend 7
1509 AW Zaandam (Zaanse Schans)
Telefoon 075 – 681 00 00

Jupiterstraat 16, 1562 WR Krommenie

De cloud is het
ni
gas, water en euwe
licht…

Kom samen met een
introducé gezellig netwerken op
de 212de Cornerbijeenkomst

UITNODIGING
donderdag 17 april 2014
Volgende bijeenkomsten

donderdag 5 juni 2014
30-jarig bestaan

donderdag 11 september 2014

17 april 2014

PROGRAMMA
17 APRIL 2014

De cloud is het nieuwe gas, water en licht…

17.00 – 17.30 uur
Ontvangst

Remon Harmelwaard, bestuurslid ICT Zaanstreek

Remon Harmelwaard

17.30 – 17.40 uur

Waar is de cloud? Wat kan de cloud? Wat kost de cloud? Wat is de

Tijdens het opdoen van werkervaring heeft Remon een avond-

cloud? Heel veel vragen, heel veel meningen. Op deze bijeenkomst

studie commerciële economie gedaan aan de Hogeschool van

nemen De Corner en ICT Zaanstreek u mee op een tocht door het

Amsterdam. Na een carrière bij een dochtermaatschappij van

landschap van de cloud. Hoe voelt dat dan om op die grote wolk te

17.40 – 17.50 uur

uitzendketen Randstad heeft hij ruim 12,5 jaar geleden gekozen

Actualiteiten

zitten? Wat heb ik ervoor nodig om op die wolk mee te kunnen

voor een loopbaan in de ICT. Vanaf 2007 houdt hij zich bezig met

zweven? In ons mooie ‘clubhuis’ in het Zaans Museum voorzien wij u

de cloud, nadat hij in 2002 bij Microsoft had aangegeven dat we

17.50 – 18.40 uur

weer van een gezellige en interessante avond. Wat is hiervoor nodig?

naar het ‘gas/water/licht-principe’ toe zouden gaan voor ICT. Dit

Presentatie door

Wij nodigen u uit om uw tablet of smartphone mee te brengen, want

vonden zij destijds wel raar, maar vandaag de dag zien we toch

Remon Harmelwaard

dit geeft extra cachet aan deze reis.

wel de tekenen hiervan.

Vragen stellen en discussie

Wat kunnen wij beloven voor deze avond?

Sessies in boardroom van Bill Gates

Uw mening telt en wij nemen u mee op reis en begeleiden u tijdens

De laatste jaren heeft Remon zich bezig gehouden met het

deze reis. Na deze reis bent u aangekomen op de eindbestemming,

opzetten van nieuwe en het uitbreiden van bestaande organisaties

18.40 – 19.00 uur

Cloudcity en hopen wij dat u het een prettige reis vond! In Cloudcity

op het gebied van ICT/Cloud. In het AZ stadion en de boardroom

Netwerken

aangekomen stellen wij u voor aan de inwoners (de leden van ICT

van Bill Gates heeft Remon vele sessies mogen leiden met als doel

Zaanstreek) die u nog verder wegwijs kunnen maken in dit cloud

het aanwezige publiek te informeren over de mogelijkheden en

19.00 uur

landschap.

beperkingen van de toenmalige en huidige cloud. Zijn aandachts-

Een ‘hapje eten’ en netwerken

Opening door de voorzitter

18.40 uur
Afsluiting door de voorzitter

gebied is altijd heel breed geweest, van kleine ondernemers tot
Onze spreker Remon Harmelwaard is een echte Zaankanter

aan multinationals en overheidsinstanties. Op deze avond zal

Hij is 37 jaar geleden geboren in Zaandam, opgegroeid in Koog a/d Zaan en Zaandam en woont

Remon zich dan ook thuis voelen wanneer hij in zijn ‘achtertuin’

nu in Saendelft. Na zijn studie Middelmanagement Non-food heeft hij gekozen voor een carrière.

het verhaal van de cloud mag illustreren.

Keukennieuws
Heerlijk verrassingsbuffet
Cornerprijs € 17,50

ICT Zaanstreek
Tijdens deze avond zal hij niet alleen zijn. Hij is namelijk lid van
het dagelijks bestuur van het ICT cluster in de Zaanstreek. Remon
zal dan ook samen met zijn collega’s van ICT Zaanstreek een
duidelijk beeld creëren van de cloud en uw vragen beantwoorden,
daar waar nodig. Wij zien u samen met uw favoriete smartphone
of tablet graag tegemoet. Het belooft een leuke en interessante
ontdekkingstocht te worden.

1984 - 2014 ‘Het Zaans Netwerk door de eeuwen heen’

Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

Digitaal netwerken?
Word ook lid van onze
LinkedIn groep.
Kijk op onze website.

