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>>   Gijs Siemens van het Ministerie van Financiën (rechts) is wel nieuwsgierig 
hoe keynote annex topinspirator Richard van Hooijdonk de toekomst van 
brievenpost ziet. Het antwoord: “Die is er niet, post is past.”

>>   Wim van Werven van Karmac (links) tegen Leon van Oosterom van Elveo. 
“Er lopen hier wel enkele document dinosaurussen rond, Leon. Dat geldt 
toch niet voor ons?”

<<   Hans Kaashoek van Strategy Partners (links) luistert naar Yvo Booisma van 
Xillio Nederland (rechts). “Betere content leidt tot betere business, dat weet 
je toch, Hans?” Sjoerd Alkema, ook van Xillio, volgt de discussie tussen 
beide ECM-goeroes.

eventsVIP
Voor de zevende keer op rij werd DocumentLifeCycle georganiseerd, dit keer in het moderne Van der Valk Hotel Houten. Voor veel 
bezoekers was DLC het jaarlijkse weerzien en dat heeft best wel wat. Er was tussen de presentaties door alle ruimte om te netwerken 
en verhalen uit de goede oude tijd op te rakelen. Dat gebeurde volop tijdens dit congres annex reünie voor informatie en document 
professionals.

>>   Harry Aben van ING (rechts) tegen consultant Hans Dickerscheid: “Leuke 
bril, staat je anders, Hans!”

>> Locknote spreker Paul Cornelisse van Metri Group (links) kan zijn 
verbazing niet op, als ex-collega Micha Willemse hem vertelt terug te zijn 
in de dynamische postwereld, in dit geval bij PostNL Data & Document 
Management. Micha: “Ach Paul, oude liefde roest nooit en het voelt als een 
warm nest”.

>>  Dat advertenties niet gelezen worden, klopt niet. Dat toont dit beeld wel aan. 
Jan-Willem Roelofs van Mailstreet (links) en Raymond Schneider van LAB20 
nemen voor de presentatie van Hans Kaashoek alle tijd om de boodschap 
van Strategy Partners te lezen. Een goede voorbereiding is het halve werk.
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Meer beelden van het DocumentLifeCycle 2014 staan onder de tab ‘VIP-Events’ 
online gepubliceerd op www.vipdoc.nl

<<   Peter Verdiesen van DocumentConcepts (rechts) legt aan Jeroen Putter van 
Neopost uit waarom hij samen met Gilles van Lieshout met Müller Systems 
is begonnen. Over outputmanagement kan Jeroen aardig meepraten.

>> BerichtenExpert Ronald Holdijk (links) tegen Bas de Witte, ExStream 
consultant bij HP: “Uitgerekend nu het Nederlands elftal onder leiding van 
“Guus ga naar huus” het zo slecht doet, krijg ik m’n oranje EDP zwaaisjaal. 
Daar kan ik toch niet mee thuiskomen?” Bas ziet er de humor wel van in.

>>  Marcus Breet van Solipsis (rechts) heeft in 
korte tijd carrière gemaakt in de EIM-wereld. 
Hans Vlak van Migrato heeft een wat langere 
loopbaan achter de rug en heeft EIM-projecten 
vooral binnen de overheid voltooid. Een nadere 
bestudering van hun profielen leert dat beiden 
graag op de ski’s staan. Misschien zijn de 
heren met hun gesprek in veel hogere en 
wittere sferen.

>>   Jeroen Scholte van PTI (links) en Dick Visser 
van Eneco bestuderen het programma. Jeroen: 
“De netwerkborrel begint pas om kwart over 
vijf, zie jij nog interessante sessies, Dick?”

>>   Peter-Jan van der Giessen van Impress tegen Else van Geffen van 
Elsecoacht.nl: “Slim dat je hier bent, Else. Veel van de hier aanwezige 
informatie professionals kunnen wel een goede coach gebruiken, is m’n 
voorzichtige inschatting.”

>>   Rob Maree van Achmea (rechts) luistert aandachtig naar Thiemo van 
Spellen van Sandd over de groei van het tweede postbedrijf van Nederland. 
Thiemo: “Het komt steeds vaker voor dat organisaties voor post “even 
Apeldoorn bellen”, Rob!”


