
Meer 
‘netwerk’ 

voor 
hetzelfde 

geld

Netwerken wordt in Almelo leuker en 

makkelijker. “Na een aantal jaren krijg je sleur”, 

vertelt voorzitter Erik Jutstra van de Almelose 

IKT-afdeling. Volgens hem is Twente 

bovendien toe aan een nieuwe manier van 

ontmoeten en elkaar spreken. In de kring 

waait sinds 2016 daarom een nieuwe wind. 

Anders dan handjes schudden

Allereerst zitten de deelnemers van een 

bijeenkomst voortaan in groepen aan tafels. 

“Tafelgenoten vertellen in 60 seconden iets 

over het bedrijf waar ze werken. En wat dat 

wellicht voor de anderen kan betekenen.” Een 

wat uitgebreidere kennismaking dus dan het 

gebruikelijke handjes schudden. Ook handig 

voor mensen die minder makkelijk uit zichzelf 

spreken. Naast de tafels met groepjes en 

het pitchrondje is er nóg een verandering. 

“Tafelgenoten gaan met elkaar inhoudelijk 

in gesprek over het thema van de dag aan 

de hand van een casus van de inleiders.” De 

voorzitter is heel enthousiast over de aanpak 

en hoopt dat deelnemers hierdoor wat 

opsteken én in gesprek komen.

Meer sfeer en inhoud

De snelle manager of werknemer die vaak 

alleen een uurtje kwam luisteren, een praatje 

maakte en zich weer naar zijn werk haastte 

– die moet wellicht even wennen aan de 

nieuwe opzet. 

Old boys network, ons kent ons, kliekjesvorming – we lopen er allemaal 

wel eens tegenaan. Of zitten er middenin, soms onbewust. En dat, terwijl 

nieuwe business juist vaak ontstaat door… nieuwe contacten! Alle reden 

dus om de bakens te verzetten. IKT-Almelo e.o. startte daarmee tijdens 

de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari in het Theaterhotel.
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Rene Venendaal
Biomass 

Technology group

Prima, wat Jutstra betreft. “Mensen moeten zelf bijdragen, 

actiever worden. Dankzij die contacten verwachten we dat de 

sfeer en inhoud van onze bijeenkomsten sterker worden.”

Almelo expertimenteert

De toon is op 12 januari gezet. Wordt hiermee alles binnen 

IKT-Almelo e.o. anders? Nee. Deelnemers blijken de frisse wind 

vooral te gaan voelen bij de ontbijt- en lunchbijeenkomsten. “De 

bedrijfsbezoeken blijven als vanouds”, aldus Jutstra. “Verder gaan 

we experimenteren, op zoek naar wat goed werkt.” Reacties zijn 

dan ook welkom via secretariaat@ikt.nl.

Arjan van Liere 
Present Media
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST IKT-ALMELO

“René Venendaal: 
In zeven jaar tijd verdubbelde 

de werkgelegenheid in de 
duurzame bio-energiesector in 

de regio..”

NIEUWJAARSBIJEENKOMST IKT-ALMELO

Arjan van Liere (Present Media) en René Venendaal (Bio-

mass Technology Group) mochten de circa vijftig deelne-

mers van de nieuwjaarsbijeenkomst aan het denken zetten. 

Dat deden ze vanuit hun ervaring met de combinatie van 

duurzaamheid en mensen met een afstand tot de arbeids-

markt. Want in die combinatie liggen zeker kansen, volgens 

Venendaal: “In zeven jaar tijd verdubbelde de werkgelegen-

heid in de duurzame bio-energiesector in de regio.” 

Achter de cv

Van Liere tipte alvast: “Kijk niet alleen naar de cv van een 

sollicitant, maar ook naar zijn drijfveer.” De tafelgroepen 

borduurden daarop door. Zij stelden daarop onder andere 

voor om met meer bedrijven samen iemand aan te 

nemen. En om sollicitatiegesprekken bij de sollicitant thuis 

te voeren voor veel beter zicht op de kandidaat.

U hoort nog van ons…

Terugkijkend is Venendaal reuze tevreden over de 

tafelsessies. “Na twintig minuten lagen er vijftien 

interessante ideeën. Daarmee kan het IKT bijvoorbeeld 

naar het college van B & W in Almelo. “Houden we deze 

tafelsessies op meer plekken, dan denk ik dat we straks 

naar alle Twentse gemeentebestuurders kunnen stappen 

en zeggen: ‘Zo denken onze ondernemers erover; hoe 

gaan we dit nu samen uitvoeren?’”

“Arjan van Liere: 
Kijk niet alleen naar de 
cv van een sollicitant, 

maar ook naar zijn 
drijfveer.”

Hoera, Almelo denkt mee


