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About las night
Gisteren avond zijn we een kijkje gaan nemen bij 
het ‘on-officiële’ feest van de Nederlandse  
delegatie. Een jaarlijkse terugkomend evenement 
om in een ontspannen sfeer de successen van het 
afgelopen jaar te vieren.

Rise and shine
Deze ochtend (6.15) begonnen met een run door 
Washington….. we waren niet de enige hardlopers 
hier. Hans en ik hebben een mooi rondje gedaan 
langs de highlights van de stad zoals het Witte 
Huis, Capitool, Lincoln Memorial, Trump Hotel en 
FBI building….very impressive.

Like a normal workday...
Net voor 9 uur begon 
de 2de Keynote in het 
Verizon Center. Een 
prachtige opening waar 
het youth symfonie 
orkest van Washington 
een groep prachtige 
zangers begeleide…..
chicken-skin.

Deze keynote 
werd gevuld met het nieuwe 
Eco-partner-system: One Commerical Partner 
gevolgd door een aantal mooie demo’s over de 
toepassingen van Microsoft. Toepassingen die 
leiden van business opportunies tot het redden van 
mensen levens. Het gaat om toegevoegde waarde 
bieden aan de klant en al lang niet meer om het 
product. Het veranderen van je business of busi-
ness model betekent ook een verandering in com-
petenties van je medewerkers; 65% of today’s 
students will have jobs that do not yet exist. 

The afternoon
In de middag hebben René, Hans en ik  
verschillende sessies gevolgd zoals Cloud  
Productivity, Workspace with Microsoft en  
Citrix, building a succesful Cybersecurity practice, 
Hololens. Ook het ITSN Servicemodel Economy, 
Comfort en Business was aan de orde. Leuk om te 
zien dat we de goede weg inslaan.
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What’s new...
Vorig jaar werd er nog veel gesproken over de 
disruptive bedrijven als Airbnb, Uber etc…. nu 
wordt er gesproken over voorbeelden van de  
snelheid van ontwikkelingen in de markt.  
10 jaar geleden koste een drone meer dan  
€ 10.000, vandaag de dag is € 500,- normaal. 
Een DNA profiel was 10 jaar geleden niet betaal-
baar, denk daarbij aan tonnen euro’s; nu via 
internet te koop voor 50 dollar.
De verandering, de innovatie… het gaat allemaal 
sneller dan we denken en de digitale transformatie 
is niet meer weg te denken.
Ook vandaag praten we weer met partners die 
gelijk zijn aan ITSN; partners die we al kenden 
maar ook nieuwe partners zoals ITSN die eigenlijk 
allemaal dezelfde uitdagingen hebben. De vraag is 
dan natuurlijk ook: hoe kunnen we voorop blijven 
lopen. Het wordt ons meer en meer duidelijk dat 
blijven innoveren én de klant blijven verrassen twee 
belangrijke pijlers zijn in het concurrerend blijven ! 

Het Holland House in Washington begint al een  
begrip te worden: taxi chauffeurs hoeven het adres 
al niet te weten en de Amerikanen kijken hun ogen 
uit naar al het oranje en staan te kijken van de 
bitter balls ;)

Al met al weer een mooi en productief dagje.


