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SDC koerst op top-5 positie

Het succes van de afgelopen vijf jaar is

prachtig. Vincent en Bart benutten het

kennisweekend ook om vooruit te blikken.

Vincent: “Willen we interessante klanten

werven met uitdagende opdrachten, dan

hebben we slagkracht nodig.” Het landschap

verandert snel. “We maken mogelijk dat je

diverse trainingen kunt volgen. We

verwachten dat je in je eigen ontwikkeling

investeert. Dat is in het belang van jezelf en

van de organisatie.”

Ardennen september 2019

Gezellig was het! Met de club in de Belgische Ardennen waar we het 5-jarig jubileum

van SDC vierden. De ruige natuur verkennen op de mountainbike, bier proeven en barbecueën op

het prachtige historisch landgoed in Vielsalm.Kennissessies en een blik op de toekomst om

inspiratie op te doen. En samen brainstormen in het enorme bubbelbad!

Tony’s trends in de toekomst 

Goed wakker werden we bij het betoog

van trendwatcher Tony Bosma: “Er gaat veel

veranderen. Staan we daadwerkelijk open voor

het andere?” De voorbeelden vlogen ons om

de oren: outerweb, zelfrijdende auto’s,

hyperpersonalisatie en speakularity. Tal van

uitdagingen waar alle SDC-ers mee te maken

gaan krijgen. 



Kennis delen met collega’s

Zelf konden we actief aan de slag in

verschillende sessies. Opperste

concentratie onder leiding van Bart

Brolsma: M-modeling, de presentatie van

Pascal en Joël gaf inzicht in front-end.

Mark van Zandwijk nam ons mee in Azure

Data Factory en Bart den Blanken had een

helder verhaal over Azure DevOps CI/CD.

De presentaties staan in 'teams'. 

Bierproeverij en barbecue Roaming chefs

Tijdens de SDC bierproeverij van Diko, Jeroen

en Remco leerden we op een andere manier

bier drinken. Het was niet alleen een

kennismaking met 11 speciale bieren, we

zagen ook wat onze collega’s doet stralen.

Bier brouwen bleek de passie die Diko en

Jeroen delen. Ze vertelden ons de leukste

wetenswaardigheden over het bier dat we

proefden. Ambachtelijk getapt door

Remco. Terwijl de Roaming Chefs buiten de

barbecue ontstaken, lieten zij ons hun zelf

gebrouwen elixer proeven, lekker!

Lekker outdoor op de mountainbike 

De omgeving verkennen bij prachtig

weer, of vooral fysiek even lekker de

grenzen opzoeken. Er waren genoeg

redenen om op de mountainbike te

stappen deze dagen. We zagen Sjoerd

slippend door de bocht gaan, Bart Brolsma

op z’n achterwiel en ook Jeroen en Dipak

weken van het rechte pad af. Alle heren

hadden bergopwaarts overigens het

nakijken. Lotte reed voorop, kwaliteit

verloochent zich niet!



Inhoudelijk vrijdag 

Op vrijdag klapte iedereen zijn laptop open

om meer de diepte in te gaan. Bert maakte

ons wegwijs in de procedures bij

arbeidsongeschiktheid. Sjoerd liet ons

zweten bij een sessie over Dataiku en

Misha verwoordde hoe Docker het leven

mooier maakt. De razendsnelle sessie van

Mark en Sjoerd stimuleerde om ons te

verdiepen in IOT architectuur. De presentaties

staan in 'teams'.

 

Samen de zwaartekracht trotseren 

Kansen pakken doen ze graag bij SDC,

ook als dat samenwerking in een boomtop

vereist. Me Tarzan, heeft iemand Jane

gezien? We zagen Richard en Onno behendig

improviseren op 10 meter hoogte en

Jimmy benutte zijn kracht om het parcours

tot in de uithoeken te verkennen.

Tussen de bomen slingerden Misha en Timo

heen en weer. En hebben jullie Vincent

en Bart zien abseilen? Ze hadden flink vaart!

 

SDC intervisie: Sta stil bij wat je echt wil

Waar sta je en waar wil je naar toe bij SDC?

Wat is je toegevoegde waarde en hoe kunnen

we samen aan de slag om in de toekomst het

verschil te blijven maken? Collega’s wisselen

onderling van gedachten.

Stellen elkaar die rake vragen waarop het

antwoord soms zo voor de hand ligt.

Dromen, durven, doen. Wat gaan we doen

om in de toekomst relevant te blijven.

Collega’s kunnen elkaar helpen. Tijd

vrijmaken en luisteren met echte aandacht.

Wat kun jij voor SDC betekenen de komende

tijd? Deel het! Jij maakt het verschil!

 

Heb je feedback op het Jubileumweekend? Deel het met ons!

info@sigmadataconsulting.nl


