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Zelfde missie, aangepaste aanpak 

Met Garden of Kairos werken we als community aan de digitale 

transformatie in de industrie. Voor bedrijven van iedere omvang, 

samen met onderwijsinstellingen en dienstverleners. Dit blijft 

onze missie, maar we gaan de vorm wat veranderen.  

Wellicht is het je opgevallen dat het de afgelopen tijd wat stil was rond 

Garden of Kairos. Dat klopt, we zijn even teruggegaan naar de 

tekentafel. De afgelopen maanden zijn we vooral bezig geweest met 

het opzetten van een aantal interessante projecten. Maar we hebben 

gemerkt dat dat niet helemaal aansloot op de verwachtingen van de 

deelnemers. Er is meer behoefte aan een laagdrempelige manier om 

met de digitale transformatie aan de slag te gaan.  

Daarom zullen we vanaf nu ons niet alleen richten op projecten, maar 

ook op activiteiten waarmee je meteen aan de slag kunt en waar je 

ervaringen kunt delen met gelijkgestemden. Activiteiten vóór en dóór 

de leden dus. 

Evenement eerste kwartaal 2022 

Om te beginnen organiseren we begin volgend jaar een evenement vol 

met inspirerende verhalen. Daar gaan we met elkaar in discussie over 

wat digitale transformatie nou eigenlijk betekent. We zijn bezig met de 

voorbereiding. Je hoort snel meer van ons! We hopen natuurlijk dat 

Covid-19 ons plan niet in de weg zal staan. 

Heb je een interessant onderwerp waarover je graag meer zou willen 

weten? Of heb je zelf een ervaring om te delen? Neem dan contact op 

met info@gardenofkairos.com 

 

 Oprichting & 

bestuur 

De oprichting van Garden of Kairos is in 

volle gang. Peter van Bart en Pieter 

Dillingh zijn met de notaris in overleg en 

binnenkort is de Garden of Kairos dan 

ook een feit.  

Na de oprichting zal het 

lidmaatschapsgeld ook worden geïnd. 

Dan zullen jullie de factuur zien 

verschijnen.  

Bij een vereniging hoort natuurlijk ook 

een bestuur. Op dit moment wordt het 

bestuur gevormd, maar er is nog ruimte 

voor meer enthousiastelingen. Dus wil jij 

graag een bijdrage leveren in het 

bestuur? Of op een andere manier 

meewerken? Neem dan contact op met 

Martin Arens via 

martin.arens@gardenofkairos.com  

 

Op zoek naar 

inspiratie? 

Ga dan eens een keer naar het 

YouTube kanaal van het Data Value 

Center – Smart Industry. Hier vind je 

allerlei tafelgesprekken met 

ondernemers die al met data aan de 

slag zijn gegaan.  
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