Steenbokavondje 11 april 2018, Innovatie bij ASICS: IT is meer dan Technologie.
Ook voor het eerste “Steenbokavondje” van 2018, georganiseerd door Ton Alofs en Ronald
Hoogeboom, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een prachtig netwerkevenement.
Fraai lenteweer, een meer dan prima locatie, uitstekende ontvangst van het personeel van
Restaurant Havenrijk te Uitgeest en inspirerende sprekers zorgen op voorhand al voor een goede
stemming bij de aanwezigen.

Ton & Ronald

Restaurant Havenrijk

De avond staat onder de bezielende begeleiding van Peter van Kralingen. De sprekers zijn vooraf
geïnstrueerd, het mag geen IT verhaal worden. Peter geeft aan dat we Innovatie als terugkerend thema
hebben omarmd. Aan de hand van de bekende Pyramide van Maslow laat hij zien dat een organisatie
eerst moet laten zien dat "de basis op orde is" , voordat je in gesprek kan gaan over innovatie. Dan is de
juiste “mindset” aanwezig zegt Peter.

Vervolgens hebben we geluisterd naar ASICS IT Director EMEA, Edwin Idema. Zijn inspirerende verhaal
over Innovatie, IT Is meer dan Technologie in niet IT taal ! is enorm goed ontvangen. Edwin laat het
publiek kennismaken met de volle breedte van het bedrijf ASICS en welke mooie nieuwe uitvindingen
(Lucht, Gel, Foam , zelf je schoenzool maken in de magnetron en de magic mirror) door hen aan de
sportende wereld worden geleverd.

Daarna volgde een korte presentatie van ondergetekende over hoe met behulp van leveranciers tijd bij
ASICS vrij wordt gemaakt voor het interne personeel, zodat ze zich daadwerkelijk met innovatie bezig
kunnen gaan houden. Die leveranciers zijn op een innovatie manier van zoeken gevonden, door middel
van de outsourcinghub.nl. Henk Pater, als slotspreker vertelde op unieke wijze hoe de gedachte achter
Outsourcinghub.nl is ontstaan en hoe het platform is gebruikt bij ASICS. Bekijk ook eens de film, hoe
werkt de Hub.

Mede dankzij de inspirerende sprekers, de uitstekende verzorging door de medewerkers van Restaurant
Havenrijk en het prachtige weer, kijken we terug op een zeer geslaagde avond.
Eind oktober organiseren we het volgende Steenbokavondje.
Wil je jouw inspirerende verhaal over Innovatie met ons publiek delen, neem dan contact met ons op via
bijgaande link.
Tot de volgende keer
Ton Alofs en Ronald Hoogeboom

