BMW-overleg 26-05-15, Heseweide
Aanwezig waren:
 Annemie Knibbeler (bestuur, intro bijeenkomsten, LinkedIn, Werkmakerij, S2T)
 Ton van den Bergh (Politiek)
 Silvester (LinkedIn)
 Henny Noorderloos (Lezingen, BCG logistiek en facilitair)
 Chris Beckert (website master)
 Ed van Heck (DeJongeStarters)
 Dick Westerbeek (Intro bijeenkomsten, bestuur, bcg)
 Rob Hekker (bestuur, sleutelbeheer, website)
 Herman Roovers (website redactie) - voorzitter
 Hanneke Schooenmakers (werken met honden, creatief schrijven, bcg-onderwijs) - notulen
Rob Hekker heeft afmeldingen ontvangen van:
 André Bouwmeester (Lezingen, progressieve rock festival)
 Arend Hadderingh
 Paul van den Heuvel (mediadrome, tante Hanny)
 Pieke Hooghoff (HistorieRijkNijmegen)
 Margot de la Pambeye (Deeltafels, BCG)
Niet vertegenwoordigd én niet afgemeld waren:
 verliesverwerking/bezinning
 PC gebruik
 M4W
 Motivatie
 Wandelen
 Duurzame energie
 Sollicitatie training
 In ruste:
 LinkedIn Thematisch
 Brainstormen
 Recreatie in de omgeving
Conclusie 14 van de 22 (actieve) groepen waren vandaag vertegenwoordigd = 63%
Actiepunten uit het vorig overleg:

Website-redactie komt met reactie op de vraag in hoeverre zij inhoud en opmaak van de
groepspagina’s op de website bepaalt.

De uitnodiging voor de volgende bijeenkomst gaat algemeen via nieuwsbrief en website en zo
goed mogelijk door uitnodiging aan elke groep apart.

De volgende bijeenkomst kent een agenda met tijdsaanduiding. - zie agenda

Agenda BMW- overleg 26 mei:
Welkom, doel, agenda, verslaglegging

Doelen van dit BMW-overleg zijn:

Communicatie en daarmee samenwerking tussen leden en groepen bevorderen,

Informeren, weten wat de andere groepen doen en daar gebruik van kunnen maken,

Activiteiten afstemmen op inhoud, plaats, tijd om mogelijke samenwerking te bevorderen,

Overzicht creëren en houden: website en agenda van de NWG up-to-date houden,

Adviseren van en klankbord voor het bestuur.
In dit overleg bevorderen we het contact tussen de verschillende groepen en de vele activiteiten die
binnen ons netwerk plaatsvinden. In het verslag van de eerste bijeenkomst op onze website bij het
Nieuws, vindt u meer over doel en opzet van dit overleg.
2 minuten per groep om te vertellen waar de groep nu mee bezig is, wat de vragen of knelpunten
zijn die nu spelen en wat de groep aan de andere leden te bieden heeft.
Ed – De Jonge Starters
Leden moeten worden geactiveerd en actief gehouden worden. Voorlopig blijft André meedoen.
Chris – website
Laatste puntjes voor ontwerp van de vernieuwde site worden nu op de i gezet. Hij is reeds een
tijdje in de lucht, maar wordt steeds verbeterd en uitgebreid.
Henny – lezingen
Henny neemt waar voor André.
5 nieuwe groepsleden. Planning: lezing Paul Buijs.
Silvester – LinkedIn
Anton Honing trekt zich (tijdelijk) terug – te druk met eigen bedrijf.
Tevreden over aantal deelnemers. Ondanks dat LI meer bekend is bij mensen, toch zinvol om deze
workshops te blijven geven.
Ton – werkgroep politiek
6 deelnemers, gestart eind maart. Eerst nog aan het brainstormen over richting van de groep. Zij
sluiten zich niet aan bij een bepaalde politieke partij. Ideeën uitwisselen en elkaar versterken.
Annemie
– Sales2Talent
3 nieuwe leden. Astrid Westhoff (heeft baan) blijft boegbeeld. S2T is in een overgangsfase naar
ander bedrijf voor systeem voor vragenlijsten. Planning: eind juni algemene S2T-bijeenkomst voor
alle geïnteresseerden.
– Werkmakerij
Is een Stichting (heeft Kamer van Koophandel- en rekeningnummer), heeft geen subsidie van de
provincie. Wordt opnieuw geactiveerd, heeft 4 leden, Annemie is voorzitter. Plan: in regio Berg &
Dal een netwerkgroep opzetten.
– Bestuur
Annemie stopt hier als secretaris, maar nog niet meteen.
– LinkedIn
Zie Silvester
– Introductiegroep

Aantal aanmeldingen fluctueert, maar groeit.
Hanneke
– werken met honden
Voor deze groep bestaat te weinig animo, daarom even op een zijspoor. Peter van Uhm wil
boegbeeld blijven, ook voor NWG algemeen.
– Creatief Schrijven
Groep opgericht eind maart. Vier deelnemers, aantal potentiële geïnteresseerden worden gemaild.
Bedoeling: stukken/jes schrijven voor bijv. website NWG, columns. Eerste bijeenkomst: vrijdag 5
juni, 14.00 u Heseweide.
– BCG-onderwijs & welzijn
Nieuwe sector (groep) in de BCG. 4 leden, die druk aan netwerken zijn. Eerste contacten gelegd en
afspraken gemaakt. Op termijn onderwijs en welzijn scheiden in twee sectoren.
Dick – introductiegroep
Zie Annemie
Herman – website-redactie
Zie Chris.
Kopij voor de site via de contactknop - contactwebsite op de site. Herman nemen de vragen,
stukken etc. in ontvangst en plaatsen ze op de site. Linda (beheer Heseweide) beheert de agenda.
Rob
– sleutelbeheer
Huur van de gemeente. Er zijn nu een aantal mensen met de sleutel, dat is erg prettig als er
niemand van de gemeente aanwezig kan zijn.
- bestuur
(binnenkort) 2 of 3 vrije plaatsen – wie voelt zich geroepen?:
Penningmeester, fondswerving/secretariaat (nu Annemie), externe contacten (nu Leonard)
Welke hot items spelen er op dit moment binnen de NWG?
Rumoer rond vorige maandbijeenkomst is uitgesproken en opgelost; via vorige BMW-overleg
Hoe activeren wij de achterban? Komt volgende keer nogmaals op agenda BMW.
Inhoud van de maandbijeenkomst (mb) van vrijdag 29 mei
BMW-o organiseert de mb. Evaluatie:
-

-

Iedere mb iets nieuws brengen, anders inrichten.
Vast: Rondje hoe het gaat
Rubriek Vraag en Aanbod
Mb moet ook podium bieden om spreken in het openbaar te oefenen. Dat kunnen pitches zijn
over beroep of beroepswens of andere verhalen over wat mensen bezighoudt. Feedback vanuit
de zaal.
Vorige keer - de pitches oefenen/speeddaten in kleine groepjes – was erg leuk. Toch graag
hierna een (korte) terugkoppeling in de zaal en afsluiting. Ideeën, vragen, opmerkingen uit
dergelijke groepsopdrachten verzamelen en in bestuur of BMW-o bespreken.

-

Mogelijkheid: iemand van buiten uitnodigen – discussies organiseren. Ouddeelnemers/ambassadeurs vragen iets te komen vertellen over hun loopbaan na de NWG.
Kerst mb 2014 was leuk! Ook iets apart organiseren voor laatste mb? 10 juli 2015
MB 29 mei 2015:
Korte inbreng van groepen (politiek, creatief schrijven, e.a.) Mensen activeren mee te doen.
Annemie over haar terugtreden als secretaris en een boekpresentatie.
Evt. Ed: cursus geven over starten van een eigen bedrijf.
Impressie van het BMW-o.
Promotie website; oproep voor alle groepen om te schrijven over activiteiten vooraf en
verslaggeving. Herman regelt iemand die iets vertelt of levert een voor te lezen stuk aan.
Rubriek op site “Vraag en Aanbod“ bespreken, promoten.
Inbreng vanuit de zaal
Vraag: wat vindt men van de Informatietafels in de hal?

Uitkomst hot items vorig overleg: S2T en opmaak website pagina’s van werk- en marktgroepen
S2T: zie punt voor pauze.
Website: 3-traps:
1. Algemeen gedeelte, zonder wachtwoord, voor iedereen toegankelijk ook buiten NWG. Hier
is uniformiteit in taal en lay-out essentieel. Verantwoordelijk: websiteredactie.
2. Met wachtwoord, groepspagina voor alle basis-, markt-, werkgroepen. Eigenheid van de
groep mag zichtbaar zijn. Overleg tussen groep en redactie
3. Met wachtwoord, doorklikken naar pdf en doc.: hier mag de groep zelf bepalen wat en hoe
er iets gepubliceerd wordt.
OPROEP aan iedereen:
Graag kopij aanleveren van/over je eigen basis- markt- of werkgroep! Voor onze SITE
 Een algemeen verhaal
 Verslag of aankondiging van alle activiteiten (vergaderingen, bijeenkomsten, etc.
 Let op: voorkom veroudering van de site, door steeds nieuwe kopij aan te leveren!
 Er wordt gewerkt aan een document met tips voor tekstschrijven. De redactie biedt aan ook de
kopij ad 3 te redigeren.

Kan punt 2 van het verslag van 21-04 op de website gezet worden onder BMW-overleg?
Ja. Tekst goedgekeurd.

samenvatting van de afspraken (voor de verslaglegging)
sluiting

Agendapunten voor volgende vergadering:
Is dit overleg nuttig? Is er genoeg bekendheid hiermee?
Hoe activeren wij de achterban?

Roulerend voorzitter?
Roulerend notulist?
Datum volgende vergadering: volgt, wordt rondgemaild

