Het event wordt gehouden bij Waag Society, institute for art, science &
technology, in Amsterdam. We ontmoeten elkaar in de zaal waar Rembrandt zijn
Antomische les situeerde.

uitnodiging
Netwerkevent voor zelfstandigen in de media.

Woensdag 12 maart 2014
Waag Society Amsterdam

Waag Society stimuleert innovatieve projecten waarbij creativiteit en technologie
worden samengebracht om tot nieuwe ontwikkelingen te komen, o.a. op het
gebied van onderwijs. Samen met partners in het onderwijs, de culturele en
creatieve sector, het bedrijfsleven en de wetenschap, ontwikkelt Waag Academy

een academisch programma voor "sociale vernieuwers": creatieve, originele
denkers die in staat zijn om verbanden te leggen tussen disciplines en om
netwerken te bouwen waarin er ruimte is voor kennisinnovatie.
Tijdens de dag krijgen we een innovatieworkshop met een rondleiding door het
gebouw en het Fablab en kunnen we projecten en prototypes zien en
uitproberen.

Graag nodigen wij je uit voor een netwerkevent op woensdag 12 maart bij Waag

‘s Middags houdt Hermien Mijnen van Kenniscentrum GOC een workshop over de

Society in Amsterdam. Het netwerkevent is vooral bedoeld voor mensen met

netwerkeconomie - de professional van de toekomst.

functies die je in een projectteam bij een uitgeverij tegenkomt: redacteuren,
projectmanagers, contentmanagers, uitgevers, beeldresearchers, ontwerpers,

Ten gevolge van nieuwe diensten, en de veranderde rol van de consument

tekenaars, animatoren, fotografen, IT projectleiders, marketeers,

veranderen organisaties ingrijpend. In de media- en communicatiesector gaan zij

applicatieontwikkelaars etc.

elkaars rollen overnemen. Niet alleen veranderen beroepen van (vak) inhoud,

In 2013 hebben wij een eerste event georganiseerd. Dit was een succes. Wij
ontvingen veel leuke reacties en die hebben ons gemotiveerd om een tweede
event te organiseren. Het is goed om elkaar ook eens buiten het werk om te
ontmoeten.
Je kunt van elkaar leren, kennis delen, elkaars klankbord zijn en misschien wel
samen opdrachten aannemen. Maar dit event is niet alleen bedoeld om eens te
praten met collega zelfstandigen, je kunt er ook nog wat van leren!

mensen werken ook in een andere context samen. Wat gebeurt er in bedrijven?
Wat betekent het voor professionals (zp’ers), wat zijn dan hun 21th century skills
en hoe kunnen ze die in beeld brengen (persoonlijke businesscanvassen).
In de workshop gaan we vooral samen aan de slag. Het is de bedoeling dat we op
een creatieve en ontspannen manier nadenken over ons vak en de markt waarin
we werken.
Kijk op www.goc.nl om meer te weten te komen over Kenniscentrum GOC.

Programma
11.00

Ontvangst

11.30 -12.30

Innovatieworkshop met rondleiding. Uitleg over de projecten bij
Waag Society, Innovatieplein waar projecten en prototypes kunnen
worden uitgeprobeerd. Rondleiding door het gebouw en het Fablab.

12.30 -13.30

Lunch

13.30 -15.30

Workshop Netwerkeconomie

15.30 - 17.00

Netwerkborrel. Napraten onder het genot van een hapje en drankje.
Rembrandt zaal

Inschrijven
Voorlopige inschrijving kan per mail aan:


Saskia Bruil (info@saskiabruil.nl).



Jante Rittersma (rittersma@spmeducatie.nl)

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Je kunt dit vóór

15 februari overmaken op rekening NL25ABNA0410051411 t.n.v. Saskia Bruil
Projecten.
Na de definitieve inschrijving ontvang je eind februari een bevestiging met de
deelnemerslijst.
Er is maar beperkt plek beschikbaar dus schrijf je snel in!

Kosten
€ 60,- excl. BTW. (€ 70,05 incl. btw)
Dit is inclusief ontvangst met koffie, workshops, lunch en borrel.
Bij annulering voor 1 maart rekenen wij 10 Euro administratie kosten. Annulering na

FabLab

Adres
Nieuwmarkt 4
Amsterdam
Zie voor een routebeschrijving
www.waag.org

1 maart is niet mogelijk vanwege organistorische redenen. Het is wel mogelijk om
een vervanger te laten deelnemen.
De Waag

