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Met de komst van de nieuwe directeur Ronald Stolk zet
ook het CIT weer een nieuwe stap op de weg van digitale
dienstverlening. Wij spraken met Ronald op zijn allereerste
werkdag; ondanks dat vroege tijdstip kon en wilde hij ons
gelukkig al veel plannen, observaties en andere visies
toevertrouwen.
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Zo ziet u maar: Pictogram haalt vier maal per jaar alles uit
de digitale kast om u op de hoogte te houden. Maar we kijken
ook hoe u er zelf bij zit: in onze rubriek Mijn Startpagina
beschrijven we telkens de werkplek van een van onze
Pictogram
als e-journal

lezers. Hoe opent hoogleraar economie Laura Spierdijk
bijvoorbeeld elke ochtend haar computer? Wat staat er op
haar bureaublad? We kunnen alvast één ding verklappen:
Laura staat zélf achter haar bureau!
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