
Hoe zit het met uw personeelsbestand, nu de economie op veel plekken 

weer aantrekt? Waar halen uw mensen de kennis vandaan om de nieuwe 

technieken en ontwikkelingen bij te benen? En weet u de eventuele 

vergrijzing in uw organisatie al op te vangen of loopt u juist vast met vinden 

van het juiste, goedgeschoolde personeel? 

Misschien ziet u het wel als een hele kluif om schoolverlaters met de juiste 

kennis te vinden. Of wellicht hebt u juist prima oplossingen gevonden om de 

kennis up-to-date te houden. Wat zijn uw ervaringen? Waar vreest u voor? 

Vorig jaar trapte IKT-Almelo het jaar af met een nieuwe aanpak. Een 

lunch opgezet aan kleinere tafels met groepjes deelnemers en per 

tafel eerst een pitchrondje van 60 seconden. Een wat uitgebreidere 

kennismaking dus dan het gebruikelijke handjes schudden. Deze 

opzet krijgt in 2017 een vervolg. Vanzelfsprekend blijft ook het vaste 

element: het onderwerp ná de opening. Voor de nieuwjaarslunch is het 

onderwerp dit keer: dromen.

Hoe staat het met úw droom?

Dromen. We deden het allemaal toen we met onze onderneming 

begonnen. Dromen van een groot bedrijf. Veel succes. Een mooi 

product. En misschien droomt u nog steeds wel. Van meer, mooier, 

beter, sneller, slimmer. Twee jonge ondernemers in Almelo zitten met 

hun ondernemingen midden in deze fase. Hoe pakken zij het aan? 

Wat kregen zij op hun pad en wat overwonnen ze al? Op welke manier 

vinden zij een weg in nieuwe techniek, ontwikkelingen, social media en 

de customer journey? Tegelijkertijd missen zij misschien de kennis en 

ervaring van de oude(re) rotten. Daarom praten we dit keer graag over 

wat jonge en iets minder jonge ondernemers van elkaar kunnen leren. 

Of denkt u dat u al uitgeleerd bent…?

Hoe snel hebt u een indruk van iemand, als u voor het eerst met hem 

in contact komt? In de praktijk blijkt dat dit al na 1 seconde speelt! Eén 

seconde slechts om goed over te komen bij een nieuwe gesprekspartner. 

Maar… hoe komt ú in de praktijk in die ene seconde over? En vooral, wat 

kunt u eraan doen om die indruk te versterken? 

Efficiënte combi: netwerken, eten, leren

Bij IKT-Oldenzaal start u het nieuwe jaar met een goed begin. Want als 

kring wisten we stem- en presentatiecoach Debby Mureau te strikken. Zij 

laat zien en vooral ook hóren hoe belangrijk het gebruik van uw stem en 

goede presentatie zijn voor een eerste indruk. Tips, tops, goede feedback 

Interessante bijeenkomsten voor in de agenda!
TEKST  |  LOES GROOTERS         FOTOGRAFIE  |  IKT & PROVINCIE OVERIJSSEL

Ondernemen & onderwijs 
aan de lunchtafel

Dromen met & leren van 
(minder) jonge ondernemers

De eerste seconde en 
indruk van uw stem

Paneldiscussie met Van Hijum

U bent welkom bij de Nieuwjaarslunch van IKT-West Twente, ook 

als u dus lid bent van een andere kring. Tijdens deze traditionele 

nieuwjaarsbijeenkomst komt als vanouds gedeputeerde Eddy van 

Hijum. In een panel met ondernemers en afgevaardigden uit het 

onderwijs geeft hij zijn mening. Dit keer is dat dus over het onderwerp 

ondernemen en onderwijs. Wat gaat goed en wat kan beter? 

Wat is úw ervaring?

Deel ook úw ervaringen en laat uw stem horen tijdens deze ontspannen 

start van het nieuwe jaar.

en verrassende voorbeelden passeren deze morgen de revue. 

Een aanrader als u netwerken, ontbijten en kennis opdoen graag 

efficiënt combineert.

Laat u horen (en zien)

Bent u erbij op 9 februari? Meld u alvast aan. En maak u niet 

ongerust dat u zo vroeg op de dag nog niet goed bij stem bent. Na 

dit nieuwjaarsontbijt laat u voortaan altijd op de juiste manier van 

u horen. 

66 TWENTEVISIE.NL  - NR.05 - DECEMBER 2016 67

-  

DECEMBER 2016 - NR.05 - TWENTEVISIE.NL

 - IKT VOORUITBLIK BIJEENKOMSTEN IKT VOORUITBLIK BIJEENKOMSTEN 


