
Dag Datum Tijd Locatie Sessie Thema max aantal deelnemers Opmerking Aanmelden via Contactpersoon B&C

dinsdag 12.02.2019 9:30 - 11:30
Groningen, 
Wasaweg 3 Coffee & Cloud

Cloud - Altijd en overal kunnen werken, onafhankelijk van tijd en plaats. Je weet ongetwijfeld dat 
met het inzetten van Clouddiensten grote voordelen te behalen zijn. Maar hoe pak je dit aan? Met 
onze kennis helpen wij je graag om op een gecontroleerde manier de overstap te maken.

max 8 organisaties en 16 
deelnemers

inclusief koffie 
met lekkers https://bnc.nl/coffee-en-cloud/ Tim Velthuis - 06.47690600

dinsdag 12.02.2019 11:00 - 13:00
Groningen, 
Wasaweg 3 Lunch & Learn narrowcasting

Narrowcasting, communicatie via schermen - Communicatie op het hoogste niveau! Interne en 
externe communicatie is een hot topic. Jullie boodschap op de juiste plek en het juiste moment. 
We laten zien hoe je sneller en effectiever kunt communiceren met narrowcasting. Max 20 deelnemers

Inclusief 
biologische 
lunch 

https://bnc.nl/lunch-and-learn-
aanmeldformulier Hero Visser - 06.12215184

maandag 26.03.2019 9:00 - 11:00
Groningen, 
Wasaweg 3 Taste of Tech Savvy

Alles over tech savvy en de gedragsverandering die hiervoor nodig is. Trends, ontwikkelingen, 21 
eeuwse vaardigheden, neuro factoren en cases. Wij nemen je mee in de toekomst van tech & 
digital. 

max 7 organisaties, 14 
deelnemers

Inclusief start 
ontbijt https://bnc.nl/tech-savvy-kennissessie/ Nynke Jongstra - 050.8506900

dinsdag  27.03.2019 9:00 - 11:00 
Groningen, 
Wasaweg 3 Taste of Tech Savvy

Alles over tech savvy en de gedragsverandering die hiervoor nodig is. Trends, ontwikkelingen, 21 
eeuwse vaardigheden, neuro factoren en cases. Wij nemen je mee in de toekomst van tech & 
digital. 

max 7 organisaties, 14 
deelnemers

Inclusief start 
ontbijt https://bnc.nl/tech-savvy-kennissessie/ Nynke Jongstra - 050.8506900

donderdag 11.04.2019 9:30 - 11:30
Groningen, 
Wasaweg 3 Coffee & Cloud

Cloud - Altijd en overal kunnen werken, onafhankelijk van tijd en plaats. Je weet ongetwijfeld dat 
met het inzetten van Clouddiensten grote voordelen te behalen zijn. Maar hoe pak je dit aan? Met 
onze kennis helpen wij je graag om op een gecontroleerde manier de overstap te maken.

max 8 organisaties en 16 
deelnemers

inclusief koffie 
met lekkers https://bnc.nl/coffee-en-cloud/ Tim Velthuis - 06.47690600

donderdag 18.04.2019 11:00 - 13:00
Groningen, 
Wasaweg 3 Lunch & Learn narrowcasting

Narrowcasting, communicatie via schermen - Communicatie op het hoogste niveau! Interne en 
externe communicatie is een hot topic. Jullie boodschap op de juiste plek en het juiste moment. 
We laten zien hoe je sneller en effectiever kunt communiceren met narrowcasting. Max 20 deelnemers

Inclusief 
biologische 
lunch 

https://bnc.nl/lunch-and-learn-
aanmeldformulier Hero Visser - 06.12215184

dinsdag 14.05.2019 9:00 - 11:00
Groningen, 
Wasaweg 3 Taste of Tech Savvy

Alles over tech savvy en de gedragsverandering die hiervoor nodig is. Trends, ontwikkelingen, 21 
eeuwse vaardigheden, neuro factoren en cases. Wij nemen je mee in de toekomst van tech & 
digital. 

max 7 organisaties, 14 
deelnemers

Inclusief start 
ontbijt https://bnc.nl/tech-savvy-kennissessie/ Nynke Jongstra - 050.8506900

dinsdag 11.06.2019 11:00 - 13:00
Groningen, 
Wasaweg 3 Lunch & Learn narrowcasting

Narrowcasting, communicatie via schermen - Communicatie op het hoogste niveau! Interne en 
externe communicatie is een hot topic. Jullie boodschap op de juiste plek en het juiste moment. 
We laten zien hoe je sneller en effectiever kunt communiceren met narrowcasting. Max 20 deelnemers

Inclusief 
biologische 
lunch 

https://bnc.nl/lunch-and-learn-
aanmeldformulier Hero Visser - 06.12215184

dinsdag 18.06.2019 9:30 - 11:30
Groningen, 
Wasaweg 3 Coffee & Cloud

Cloud - Altijd en overal kunnen werken, onafhankelijk van tijd en plaats. Je weet ongetwijfeld dat 
met het inzetten van Clouddiensten grote voordelen te behalen zijn. Maar hoe pak je dit aan? Met 
onze kennis helpen wij je graag om op een gecontroleerde manier de overstap te maken.

max 8 organisaties en 16 
deelnemers

inclusief koffie 
met lekkers https://bnc.nl/coffee-en-cloud/ Tim Velthuis - 06.47690600

donderdag 26.9.2019 11:00 - 13:00
Groningen, 
Wasaweg 3 Lunch & Learn narrowcasting

Narrowcasting, communicatie via schermen - Communicatie op het hoogste niveau! Interne en 
externe communicatie is een hot topic. Jullie boodschap op de juiste plek en het juiste moment. 
We laten zien hoe je sneller en effectiever kunt communiceren met narrowcasting. 

max 7 organisaties, 14 
deelnemers

Inclusief 
biologische 
lunch 

https://bnc.nl/lunch-and-learn-
aanmeldformulier Hero Visser - 06.12215184

donderdag 03.10.2019 9:30 - 11:30
Groningen, 
Wasaweg 3 Coffee & Cloud

Cloud - Altijd en overal kunnen werken, onafhankelijk van tijd en plaats. Je weet ongetwijfeld dat 
met het inzetten van Clouddiensten grote voordelen te behalen zijn. Maar hoe pak je dit aan? Met 
onze kennis helpen wij je graag om op een gecontroleerde manier de overstap te maken.

max 8 organisaties en 16 
deelnemers

inclusief koffie 
met lekkers https://bnc.nl/coffee-en-cloud/ Tim Velthuis - 06.47690600

donderdag 10.10.2019 9:00 - 11:00

Zwolle (locatie 
wordt nog 
bekend 
gemaakt) Taste of Tech Savvy 

Alles over tech savvy en de gedragsverandering die hiervoor nodig is. Trends, ontwikkelingen, 21 
eeuwse vaardigheden, neuro factoren en cases. Wij nemen je mee in de toekomst van tech & 
digital. 

max 7 organisaties, 14 
deelnemers

Inclusief start 
ontbijt https://bnc.nl/tech-savvy-kennissessie/ Nynke Jongstra - 050.8506900

dinsdag 5.11.2019 11:00 - 13:00
Groningen, 
Wasaweg 13 Lunch & Learn narrowcasting

Narrowcasting, communicatie via schermen - Communicatie op het hoogste niveau! Interne en 
externe communicatie is een hot topic. Jullie boodschap op de juiste plek en het juiste moment. 
We laten zien hoe je sneller en effectiever kunt communiceren met narrowcasting. Max 20 deelnemers

Inclusief 
biologische 
lunch 

https://bnc.nl/lunch-and-learn-
aanmeldformulier Hero Visser - 06.12215184

dinsdag 19.11.2019 9:00 - 11:00
Groningen, 
Wasaweg 13 Taste of Tech Savvy

Alles over tech savvy en de gedragsverandering die hiervoor nodig is. Trends, ontwikkelingen, 21 
eeuwse vaardigheden, neuro factoren en cases. Wij nemen je mee in de toekomst van tech & 
digital. 

max 7 organisaties, 14 
deelnemers

inclusief start 
ontbijt https://bnc.nl/tech-savvy-kennissessie/ Nynke Jongstra - 050.8506900


