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PvKO verwelkomt nieuwe bestuursleden
Op 27 juni hebben de leden van PvKO tijdens de Algemene
Ledenvergadering ingestemd met uitbreiding van het
bestuur met Baukje Korsten (Cendris), Lesly Broekaart
(RET) en Bas Nieboer (Coniche). Voorzitter Frans
Reichardt toont zich verheugd: ‘Met de komst van deze drie
sterke spelers in het bestuur, kunnen wij de PvKOcommunity nog verder uitbouwen en onze impact op
ondernemend Nederland vergroten’. PvKO nam afscheid
van bestuurslid Jorien Wesseling. Bestuursleden Saskia de
Stigter en Steyn Elshout zijn herbenoemd.
Lees hier het persbericht over het PvKO bestuur

Help PvKO in 4 minuten met het
verbreden van de horizon
Een netwerk van klantgerichtheidsprofessionals, ingaan op
de laatste trends voor klantgericht ondernemen en de beste
cases uit de markt! Zo voegt PvKO waarde toe
aan klantgericht Nederland. Dit kunnen we niet zonder jou!
Wij vragen je deze enquête van (+/-) 4 minuten in te vullen,
zodat wij ook in 2019 weer aan de slag kunnen met
onderwerpen waar jij energie, kennis en inspiratie van krijgt.
Kortom: we hebben jouw mening nodig om samen met jou
onze horizon te verbreden.
Vul hier de enquête in

PvKO Inspiratiesessie: "Werk samen met
Millennials - Power, Purpose, Pleasure"
De wereld van millennials. Met een uitgesproken kijk op het
werkende leven, waar niet alleen de inhoud relevant is,
maar vooral ook de randfactoren: betekenis, werkplek,
secundaire arbeidsvoorwaarden en sociale interactie. Hoe
zorg je dat jouw organisatie jong talent aantrekt en
aan boord houdt? Hoe zorg jij voor een werkomgeving met
purpose, power en pleasure? Dat leer je tijdens de
Inspiratiesessie op donderdag 13 september,
georganiseerd door een groep PvKO millennials. Zij delen
hun ervaringen in een interactieve sessie met workshops,
speed-daten, discussies en mini-colleges over ‘werken met
millennials’, samen met andere ervaringsdeskundigen en
experts.
Schrijf je in voor de sessie van 13 september

Let your sun shine!
Weet je hoe een lusje aan een horlogebandje heet? Dat is
een ‘passantje’. Ik heb dat nooit geweten, totdat afgelopen
weekend het tweede lusje van mijn horlogebandje brak
nadat onlangs het eerste lusje het had begeven. Het bandje
was verder nog intact, maar de ‘passantjes’ waren
overleden. Dus wandelde ik afgelopen zondag in de warme
zomerzon naar de juwelier in het centrum van de stad.
Lees de column van Frans Reichardt, voorzitter
PvKO

Terugblik Inspiratiesessie: De nieuwe
virtuele realiteit
Woensdagmiddag 27 juni organiseerde PvKO een
Inspiratiesessie met als onderwerp: De nieuwe virtuele
realiteit. De ruim 50 bezoekers werden ontvangen bij het
prachtige Media Plaza in de Jaarbeurs Utrecht. De middag
werd geopend door keynote spreker en dagvoorzitter Loren
Roosendaal. De sprekers van de middag waren van
Studio05, Snake Productions, Nyenrode Business
University en Sense Glove.

Hier kun je de foto’s en presentaties bekijken

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Met trots vertellen wij meer over onze 3 nieuwe
bestuursleden:
•
•
•

Baukje Korsten (Cendris)
Lesly Broekaart (RET)
Bas Nieboer (Coniche)

Lees meer over Baukje, Lesly & Bas

Recenseer een managementboek!
Wil je, als lid van PvKO, een boekrecensie schrijven? Kies
één van de volgende titels:
1.Blockchain - De basisprincipes van blockchaintechnologie
in 25 stappen | Daniel Drescher
2.We, myself & A.I. - Close harmony van sociale,
emotionele en artificiële intelligentie | Herman
Konings, Stefaan Vandist
Stuur een mail naar communicatie@pvko.nl en wij sturen je
het boek kosteloos toe. Jouw recensie verschijnt zowel op
Managementboek.nl als op onze website en social media.
Lees meer over de boeken!

Events PvKO & Partner Events
PvKO Inspiratiesessies en Ronde Tafels
13 sep - Inspiratiesessie Werk samen met Millennials - Power, Purpose, Pleasure
09 okt - Inspiratiesessie Food is service! En wat jij daarvan kunt leren
14 nov - Inspiratiesesie De transformatiekracht van IoT: meer dan alleen technologie
13 dec - Eindejaarsbijeenkomst PvKO + borrel

Partner Events
22 nov - Conversational Commerce Event (Frankwatching)

Veel succes deze en volgende maand…......
… geniet van de zomer en je vakantie met hopelijk veel gastvrije ontmoetingen en
memorabele momenten!
Karoline Wiegerink, directeur PvKO
Nog geen lid van PvKO? Bekijk hier de voordelen en meld je aan!

Volg ons op social media

PvKO Partners
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