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De Dutch Aviation Group draagt bij aan het versterken van de
Nederlandse Lucht en Ruimtevaart, door kennisuitwisseling en
samenwerking, in binnen en buitenland

DAGnieuwsbrief, februari 2016

Algemene ledenvergadering en themabijeenkomst van 4 februari
Op donderdag 4 februari jl. vond de algemene ledenvergadering van de Dutch
Aviation Group plaats. Het bestuur is bijzonder verheugd over de toetreding van
Huib Gorter tot het bestuur. Huib Gorter neemt als voormalig voorzitter van de
BARIN en als scheidende Senior VP voor Europa van Malysia Airlines, een
bijzonder rijke ervaring in de luchtvaartindustrie met zich mee.
De themabijeenkomst van donderdag 4 februari gemist? Lees op onze website
het verslag en raak geïnspireerd door LEAN. LEAN biedt uw organisatie een
strategie om efficiënter te werken en een betere toegevoegde waarde voor uw
klanten te bieden. Dat de LEAN filosofie veel oplevert, blijkt uit de verhalen van DAGleden zoals Schiphol
Group, KLM en JetSupport. Klik HIER voor het verslag op onze website.

Themabijeenkomst op 4 april 2016
Op 4 april zijn we te gast bij Google Netherlands op de Amsterdamse zuidas. De middag begint zoals
gebruikelijk om 14.00 uur en zal u direct de gelegenheid bieden om u met uw bedrijf en business kort voor
te stellen aan Google. Hierna zal Ralph van der Pols van Google ons een introductie geven omtrent de
bedrijfsfilosofie en de activiteiten van Google, gevolgd door enkele aansprekende voorbeelden, zoals
Google Car en Google Flights.
Uiteindelijk is het die middag echter de bedoeling een dialoog te
ontwikkelen waarin interne bedrijfsprocessen een rol spelen en
waarbij Google mogelijk ondersteunend kan zijn. Er zullen
onderwerpen naar voren komen die te maken hebben met het veilig
werken in de Cloud, Google Docs, Google Apps en meer. Hierbij
gaat het met name om zicht te krijgen op onderwerpen als de acceptatie van (disruptive) oplossingen voor
zakelijke toepassingen. Hoe werken we bijvoorbeeld samen in de Cloud en waar kunnen we mogelijk
ideeën bundelen om vervolgens meerwaarde te creeëren?
Kortom, we verwachten een interessante bijeenkomst en bedenkt u alvast wat u graag uit deze
bijeenkomst aan ideeën en informatie zou willen meenemen. De agenda voor deze middag zal begin maart
worden verstuurd. Opgaven voor deelname kunnen alvast worden gestuurd naar: Angelique Hutten
(a.hutten@dutchaviation.nl).
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Luchtvaartnieuws voordelen
De Dutch Aviation Group is partner van Reismedia / Luchtvaartnieuws
(www.luchtvaartnieuws.nl). Dit partnerschap levert de leden van de Dutch
Aviation Group direct de volgende voordelen op:

Gratis toezending van het geheel vernieuwde blad Luchtvaartnieuws aan
het adres van uw contactpersoon van de DAG (12 x per jaar).
25% korting op het plaatsen van vacatures op Aviabanen.net

Graag even een berichtje naar info@dutchaviation.nl indien u het maandelijkse
blad nog niet toegezonden krijgt (alleen voor leden).
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