
LEDENPROPOSITIE 2021

JOUW NAVIGATIE NAAR 
EEN FUTURE-PROOF
ONDERWIJSINSTELLING
Stap in onze community voor leiders & professionals en neem met meer 
zelfvertrouwen de juiste beslissingen voor je organisatie en jezelf. 



02 03
Versterk je visie en
strategie

Zet jezelf in de kijker en
ontwikkel je verder

01
Toets je ideeën met 
vakgenoten

Succes bereik je nooit alleen
Wij geloven dat we je kunnen helpen

CraniumConnectors zijn mensen die met overtuiging 
investeren in de ontwikkeling van hun organisatie en 
zichzelf door zich te omringen met de juiste mensen.
Wij verbinden je met mensen die met vergelijkbare 
uitdagingen worstelen.

Mensen die staan waar jij staat of net iets verder.



Oprichter en Chief Verbinder

Elk jaar ontmoeten honderden professionals elkaar binnen CraniumConnect en het is mijn levenspassie om 
mensen met elkaar te verbinden. Door mijn ervaring als CIO weet ik als geen ander hoe het voelt om als leider 
en professional soms voor zware beslissingen te staan. Onze belofte aan jou is dat we je aan tafel zetten met 
de mensen die ervaring en dus onafhankelijke kennis hebben van de thema’s waar jij momenteel aan werkt. 
Simpel, praktisch, informeel en effectief. Je staat er niet langer alleen voor. 

Jay Ramsanjhal



MigrationLAB
Welke cloud infrastructuur past bij jouw 
organisatie en hoe kom je daar?

CXLAB
Hoe bouw je real-time een gepersonaliseerde 
klantreis?

TalentLAB
Hoe werf, behoud en ontwikkel je de beste 
talenten in jouw organisatie?

DynamicsHUB
Hoe zet je Microsoft Business Application 
optimaal in binnen jouw organisatie?

EducationLAB
Hoe zet je de volgende stap richting een future-
proof onderwijsinstelling?

BCLAB
Hoe borg je business continuïteit voor, tijdens en 
na een pandemie of calamiteit?

Investeer met overtuiging in ontwikkeling
CraniumConnectors ontmoeten elkaar online en live tijdens hybride bijeenkomsten. Spar met peers, 
zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.



Focusgroep voor professionals die zich inzetten voor (noodzakelijke) 
ontwikkelingen binnen hun hogeschool of universiteit. Zij komen 

meerdere keren keer per jaar fysiek, online of in hybride vorm bijeen. 



De diepte in op jullie uitdaging Aankomende onderwerpen
Business Continuïteit | Fondsenwerving (Business & IT) | Best-practices van 
Angelsaksische instituten | De strategische waarde van data | Microsoft 
Dynamics 365 als business enabler (PowerApps, Flow) | CX Roadmap en 
Marketing Automation | Career services > employability services

• Welke voordelen ervaar je bij het gebruik van MS D365 for Marketing?
• Hoe kunnen wij onze fondsenwerving beter inrichten?
• Hoe bereik ik mijn studenten op een gepersonaliseerde manier 

middels een omnichannel benadering?
• Hoe benut ik mijn data optimaal, rekening houdend met wetgeving.
• Op welke manier verhoog ik mijn alumni engagement?

Voorbeelden van vragen die besproken worden

Bekijk hier de hybride sessie met 
de klantcase Radboud 
Recharge onder leiding van 

Arjan Burgers
Kwartiermaker EducationLAB

Overige onderwerpen
Alumni Engagement | Data & AI | Student Life Cycle / Student Journey |
(International) Recruitment | Business Intelligence | Governance | Adoption

https://vimeo.com/436344525/e54c9d032a
https://www.radboudrecharge.nl/
https://vimeo.com/436344525/e54c9d032a
https://www.radboudrecharge.nl/
https://www.radboudrecharge.nl/
https://vimeo.com/436344525/e54c9d032a


Maak kennis met de bestuursleden van het EducationLAB

Voorzitter

Manager Grants and Operations

Rijksuniversiteit Groningen 

Simon Thunnissen

Bestuurslid

CRM Officer

Radboud Universiteit

Jorg Geurts

Bestuurslid

Business Enabler

Hanzehogeschool Groningen

Max Schoenmaker

Bestuurslid

Online marketeer

De Haagse Hogeschool

Nicoline Kooijman



Videoboodschap van 
onze voorzitter

“Studiekiezers zijn de toekomstige alumni die met hun 

maatschappelijk succes de grootste ambassadeurs zijn 

van onze instituten. Wie dat in het achterhoofd houdt 

streeft met digitale transformatie voor de best mogelijke 

student journeys. Met die drijfveer werken we als 

onderwijspartijen samen in EducationLAB.” 

Simon Thunnissen

https://vimeo.com/402841054/ff6794e419


Wie doen er al mee?






