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TER LEERING ENDE VERMAECK

▪ INTERNATIONALE VROUWENDAG 2-8 MAART

▪ PEP OPERATIE DUIZEND SCHOON

▪ STAD GESPREK OP WEG NAAR EEN NIEUW SPUIPLEIN

▪ OPGEVEN VOOR DE CIRKEL

▪ LID KASCOMMISSIE VERVULD

▪ MOOIE ACTIES VAN ONZE LEDEN

▪



LEDEN VAN HVN ZITTEN NIET STIL
VOORBEELDEN: THERESE, MARIKE, MONIQUE



ORGANISATIE VAN VANAVOND
ILANAH EN JUDITH



AGENDA
▪ Online netwerken 20.10

▪ Energizing break 21.00

▪ Online netwerken 21.10

▪ Afsluiting 21.30

▪ Mogelijkheid tot napraten 21.45



POLL

Dit beschrijft het beste hoe ik mij voel vandaag
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THUIS AAN DE SLAG

Organiseer je werkplek Organiseer beweging

Organiseer je werkplek Organiseer beweging



ORGANISEER JE WERKPLEK/DAG

Organiseer je werkplek Organiseer beweging

Ideale situatie In de praktijk





ONLINE NETWERKEN



(ONLINE) NETWERKEN IS OOK DEUREN OPENEN



DE OPEN DEUREN...DE VOORDELEN VAN NETWERKEN

Kansen

Anderen helpenVindbaarheid

Kennis

Levenservaring

AdviesZelfvertrouwen

Vriendschap



1. Welke deur wil jij geopend hebben dit jaar?

2. Welke deuren kun jij voor anderen openen?

3. Hoe kun jij meer uit het HVN netwerk halen?

BREAKOUT ROOMS



1. WELKE DEUR WIL JIJ GEOPEND HEBBEN DIT JAAR?
1. Als je wilt dat er deuren open gaan, begin dan met te kloppen op een deur. Initiatief voor verandering, en contact begint bij

jezelf.
2. Corona heeft me kansen gegeven doordat ik direct aanwezig kan zijn bij werk, commissies waarvoor anders iemand dichterbij 

zou worden gekozen
3. Onthechten
4. Meer beweging naar verandering in de organisatie, ook al zijn de omstandigheden en faciliteiten niet ideaal. Lef tonen om 

onzekerheid aan te gaan, elkaar opzoeken.
5. Breder maatschappelijk gericht, buiten mijn eigen bubbel kijken en meedoen
6. Profilering als professional organizer is versterkt. 
7. Wie zou mij kunnen helpen bij het opstellen van een aantrekkelijk & inhoudelijk Linked-In profiel? Ik weet niet heel goed hoe 

dat werkt. Tip: vraag onze linkedinstrateeg Hanneke Andringa
8. Ik zoek een commissariaat. Tip: kijk naar Nationaal Commissarissen Register, Den Haag
9. Keuze maken: zelfstandig ondernemer worden of niet.
10. Door netwerken kun je ook ontdekken wat je wilt.
11. Informatie ophalen over het werk als ZZP
12. Nu gebeurt het de democratisering van de toegang tot informatie voor iedereen, iedereen kan aanwezig zijn in de Zoom-

vergaderingen en kan voorheen niet in het algemeen reizen
13. Ik zoek een bestuursfunctie bij een culturele of educatieve instelling in Den Haag
14. ICT hulp zou ik goed kunnen gebruiken, laagdrempelige mogelijkheid om vragen te stellen
15. Wanneer de fiscale en belastingen veranderen, is het mogelijk om te werken en te wonen in het land van jouw wens



2. WELKE DEUREN KUN JIJ VOOR ANDEREN OPENEN?

1. Helpen bij inrichten thuiswerkplek, structuur aanbrengen in spullen, (digitale) documenten, dag

2. Cursussen, coach/training voorzitten online, functie bestuur of raad van advies, websites met tips voor online 
bijeenkomsten delen op Hvn-site 

3. Studenten met een immigratieachtergrond om hen te ondersteunen en te coachen

4. Jonge collega’s coachen en wegwijs maken in de politiek, bestuurlijke wereld van een departement.



3. HOE KUN JIJ MEER UIT HET HVN NETWERK HALEN?

1. Meer informatie over mijn vak delen en zichtbaar zijn

2. Nog veel meer gebruik maken van HVN Linkedin

3. Aansluiten bij een cirkel

4. Leren van hoe andere leden zich presenteren en profileren.. Leren van kennis en kunde van andere leden en 
geïnspireerd worden.

5. Wellicht nog scherpere profielen op onze eigen website: wie kan waarin helpen, wat is je specialiteit? Kracht van 
netwerk is ook overzicht en inzicht

6. Ik zie mijn lidmaatschap van de programmacommissie en het organiseren van de netwerkavonden als een mogelijkheid 
om deuren voor anderen te openen.

7. Met kleine clubjes over bepaalde onderwerpen een paar keer bij elkaar te komen, bijvoorbeeld over commissariaten, 
hoe presenteer ik me online, hoe zit ik een goede vergadering voor online, etc.

8. Bel een andere HVN-er ter uitnodiging van een wandeling....wandelen is het nieuwe borrelen aldus ook onze 
voorzitter!



POLL

Ik heb de verschillende online tools helemaal door



DE TOOLS



ONLINE ETIQUETTE





TIPS EN TRICKS OM JEZELF GOED TE PRESENTEREN

Beeld

Geluid



MAAK AFSPRAKEN EN KEN DE FUNCTIONALITEITEN



SMALLTALK TIPS

▪ Door bijzondere foto als achtergrond heb je altijd een gespreksonderwerp

▪ Bedenk een paar markante vragen waardoor de ander jou herinnert

▪ Eindig altijd positief



ENERGIZING BREAK



BREAKOUT ROOMS

Onderwerpen

1. Wat werkt voor jou het beste online en wat niet?

2. Welke hulpvragen heb jij  tav online netwerken?

3. Welke 3 zinnen zou je kunnen gebruik om een gesprek te beëindigen?

4. Als we straks weer naar live avonden gaan in Pulchri, welke digitale elementen 
zouden we mee kunnen nemen?

5. Hoe kunnen we online introductierondje inrichten?



4. ALS WE STRAKS WEER NAAR LIVE AVONDEN GAAN IN PULCHRI, 
WELKE DIGITALE ELEMENTEN ZOUDEN WE MEE KUNNEN NEMEN?

1. Mentimeter

2. Polls

3. Break outs (tafelwissel)

4. Kahoot

5. Muziek tussen diner en spreker



5. HOE KUNNEN WE ONLINE INTRODUCTIERONDJE INRICHTEN?

1. 3 mensen per keer 2 minuten tijd geven

2. profielen goed invullen op website (evt met stagiaire) en kleine challenge er aan koppelen = stimulerend

3. digitale slideshow met foto en kort profiel

4. op website: video met intro van jezelf en wat je brengt en haalt



ALGEMENE TIPS/OPMERKINGEN

1. Presentaties opnemen voor degenen die niet aanwezig konden zijn

2. Digitale avonden aanvullend op de netwerkavonden houden

3. Mensen bij een meeting te halen die ver weg wonen. Internationale contacten uitnodigen in online bijeenkomst van 
HVN, of uit Groningen en Maastricht.

4. Samen dansen / bewegen



DEUREN OPENEN IN MAART 2021


