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NIEUWSBRIEF
Dag allemaal,

Het zijn ingewikkelde tijden. Door de Coronacrisis ziet ons leven er ineens anders uit. We blijven zoveel mogelijk thuis. Onze 
woonplek is ineens ook onze werkplek geworden.  Ik heb zeer veel bewondering voor alle mensen in en rondom de zorg die 
dag en nacht paraat staan om de zorg te bieden die er nu nodig is. Daarnaast zijn er nog veel meer beroepsgroepen waarbij 
thuiswerken nu zeker niet aan de orde is, zoals de supermarktmedewerkers, medewerkers in de logistiek en schoonmakers. 
Deze tijd gaat met veel zorgen gepaard. Hoe gaat het straks verder met de economie, kan mijn bedrijf overeind blijven in en 
na deze woelige tijd? 

Wij hebben bij Baandomein even moeten zoeken hoe we onze dienstverlening voort kunnen zetten. 
We willen heel graag blijven verbinden op de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn we zover dat we onze 
dienstverlening digitaal kunnen aanbieden. De workshops gaan vanaf nu dan dus ook gewoon door! 
Het aanbod van april staat in deze nieuwsbrief. Je kunt je aanmelden via de website. Uiteraard 
ontvang je een instructie vooraf. De afgelopen week hebben we onze netwerkgesprekken al digitaal 
gevoerd en dit is zeer goed verlopen. 

KIJK HIER 
DE FILM

16 maart zou Jeroen Smit naar de management ontbijtsessie komen,  deze bijeenkomst is 
uiteraard niet doorgegaan. In plaats daarvan hebben  we een korte inspiratiefilm opgenomen 
met Peter van Kempen van Groovy Business. Geniet van deze film en start je werkdag met 
inspiratie!

7 April 2020 
Workshop 21e eeuwse vaardigheden

DIGITALE WORKSHOPS BIJ BAANDOMEIN

Het model van de 21e eeuwse vaardigheden bestaat uit 11 competenties. 
We gaan op 7 april aan de slag met de vaardigheid creatief denken en handelen. 
Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke, 
maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden. Kunnen denken 
buiten de gebaande paden, een ondernemende en zoekende houding aan te 
nemen zijn daarbij heel belangrijk.
Na het volgen van deze workshop weet je wat creatief denken en handelen 
inhoudt en kun je dit effectief toepassen. 
Meld je hier aan.

REGISTREER

https://youtu.be/1erHbNeE5hU
https://baandomein.nl/7-april-2020-workshops-21e-eeuwse-vaardigheden/
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14 April 2020 
Workshop Vitaliteitsmanagement

Waarom is vitaliteitsmanagement interessant voor jouw organisatie?
Hoe inventariseer je de vitaliteit binnen de eigen organisatie?
Wat kun je als organisatie doen om de vitaliteit van je medewerkers te verhogen?

REGISTREER

In deze workshop worden de aanwezigen meegenomen in de zes beleidsvelden van 
het organisatie-vitaliteitsmodel. Per beleidsveld ontstaat er inzicht in de kracht die er 
al is binnen het beleidsveld en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn binnen 
datzelfde beleidsveld.
Je gaat naar huis met een concreet idee welk beleidsveld aandacht nodig heeft en 
wat er gedaan kan worden om de eigen regie en veerkracht te ontwikkelen en de 
vitaliteit binnen de eigen organisatie te vergroten.
Deze workshop wordt gegeven door Anita Verstappen en Marca de Greef van 
PreventiVIO. Meld je hier aan.

Inspiratie 
van

Arjan Erkel 

Twee jaar geleden was Arjan Erkel 
als spreker te gast bij een van onze 
managementontbijtsessies. 
Hij is 607 dagen ontvoerd geweest 
en weet dus als geen ander hoe 
het is om in onvrijheid te leven. 
Afgelopen week publiceerde hij 
bijgaande zeer waardevolle tips. 

6 Tips

• Zorg dat je in een rustige kamer / omgeving zit zonder bijgeluiden
• Zorg voor voldoende licht (niet achter je) zodat je goed zichtbaar bent
• Zorg voor voldoende stroom / accucapaciteit / batterij status 
• Gebruik bij een mobiel apparaat bij voorkeur een headset of oortjes 
• Laat elkaar uitpraten
• Noem voordat je begint met praten eerst je naam
• Noteer eventuele vragen of opmerkingen en plaats deze op een gepast moment
• Zorg dat de rollen van de deelnemers duidelijk zijn
• De voorzitter (procesleider) bepaalt het proces

Digitaal vergaderen, hoe doe je dat? 
Spelregels voor digitaal vergaderen

http://
https://baandomein.nl/14-april-2020vitaliteitsmanagement/
https://www.linkedin.com/pulse/6-beproefde-tips-ten-tijde-van-crisis-die-echt-werken-arjan-erkel/?trackingId=zWivsSBASvGgNTiDWBKjrA%3D%3D

