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NIEUWSBRIEF
Dag allemaal,

Zo langzamerhand begint de veranderde samenleving weer wat vorm te krijgen. We treffen elkaar weer wat vaker 
in levenden lijve. Ook bij Baandomein gaan we in juni voorzichtig beginnen met de workshops waarin we met een 
groep bij elkaar komen. We beginnen met een kleine groep en gaan dan na de zomervakantie met meer fysieke 
workshops van start. De digitale workshops zijn echter niet meer weg te denken. Een workshop van 1-2 uur vanaf 
de werkplek blijkt goed te werken en het animo is hoog. Voor juni is er een uitgebreid workshopprogramma waar 
iedereen zich voor kan inschrijven. Ook laten we in deze nieuwsbrief Dewi Natrop van het Novotel Maastricht aan 
het woord. Het Novotel is een gewaardeerd lid van Baandomein. Dewi neemt ons mee naar de anderhalve meter 
samenleving in de hotelwereld. 

11Juni 2020 
NETWERKEN   |  09:30 tot 12:30 uur

FYSIEKE WORKSHOPS BIJ BAANDOMEIN

Op 11 juni starten we weer met de (fysieke) training 
Netwerken. We beginnen met een kleine groep. Juist de 
komende tijd zal Netwerken nog belangrijker zijn dan het 
al was. Goed gebruik maken van je netwerk, geeft je extra 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. In 2 dagdelen gaan 
we hier mee aan de slag. 

Maandelijks schrijf ik een column voor WijLimburg. 
Deze keer met de titel ‘Wekelijkse portie wendbaarheid’

Baandomein organiseert veel workshops en presentaties. En net als de deelnemers leer ik er 
zelf ook steeds van. Daarom ben ik ook altijd op zoek naar nieuwe sprekers die passen bij ons 
portfolio. In dit coronatijdperk volg ik wekelijks een van de vele webinars om mentaal lenig te 
blijven. De afgelopen week werd ik uitgenodigd door Jeroen Smit voor het evenement ‘Hoe kun 
je futureproof ondernemen in een veranderende wereld?’. Naast Jeroen sprak ook de in Heerlen 
opgegroeide Annemarie van Gaal. De webinartitel riep een fijne herinnering op aan Marcel 
Bullinga die “Ben jij futureproof?”…

LEES COLUMN

REGISTREER

https://baandomein.nl/wekelijkse-portie-wendbaarheid/
https://baandomein.nl/9-april-19-mei-en-11-juni-2020-workshops-netwerken-hoe-doe-je-dat/
https://baandomein.nl
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11 Juni 2020 
Schrijf je loopbaan  |  09:30 tot 11:30 uur

DIGITALE WORKSHOPS BIJ BAANDOMEIN

Het resultaat van deze inspiratie- workshop is:
• Een kennismaking met creatief schrijven als inspirerend hulpmiddel.
• Bewustwording en inzicht.
• Ontmoeting en inspiratie met / door met de andere deelnemers.
• Een manier om jezelf op een andere wijze te presenteren.
• Inspiratie voor jouw unieke verhaal in een netwerk- of sollicitatiegesprek.

Het resultaat van deze inspiratie- workshop is:
• Een kennismaking met creatief schrijven als inspirerend hulpmiddel.
• Bewustwording en inzicht.
• Ontmoeting en inspiratie met / door met de andere deelnemers.
• Een manier om jezelf op een andere wijze te presenteren.
• Inspiratie voor jouw unieke verhaal in een netwerk- of 

sollicitatiegesprek.

In deze inspiratie-workshop ervaar je wat schrijven kan betekenen voor het ordenen van je gedachten en het krijgen 
van grip op keuzes en thema’s rondom werk. De deelnemers krijgen speelse schrijfopdrachten en de kans om elkaar 
te inspireren met de ‘schrijfsels’. Overigens is ervaring met ‘schrijven’ niet nodig voor deze workshop, het draait om 
schrijfplezier! Dus wil je iets veranderen, ga dan schrijven! 

REGISTREER
Deze workshop 

wordt gegeven door 
Anita Lenssen van Parkoers

16 Juni 2020 
Workshop LinkedIn voor beginners   |  09:30 tot 11:30 uur

Deze workshop wordt gegeven door Richard van der Blom. Richard geeft sinds 2009 
LinkedIn trainingen en was daarmee de 2e ondernemer in Nederland die zich 
volledig toelegde op LinkedIn.

Inmiddels heeft hij meer dan 25.000 mensen getraind, bij meer dan 400 bedrijven in-
company trainingen gegeven en meer dan 60 artikelen over LinkedIn geschreven.
Richard is lid van een Europees denktank LinkedIn en kan als geen ander mensen 
helpen zich op een juist en authentieke wijze te presenteren op LinkedIn.
Meld je hier aan.

Waar gaat deze workshop over: 
• Het belang van LinkedIn richting arbeidsmarkt. 
• LinkedIn & je CV de overeenkomsten en verschillen.
• Je profiel, wat moet er op staan en waar moet je op letten.  
• Waar kun je vacatures vinden en hoe kun je netwerken met linkedIn.

REGISTREER

DIGITALE WORKSHOPS BIJ BAANDOMEIN

https://baandomein.nl
https://baandomein.nl/schrijf-je-loopbaan-11-juni-2020/
https://baandomein.nl/16-juni-linkedin-voor-beginners/


QUOTE

23 Juni 2020 
Online pitchen met Elan
De wereld is veranderd door Corona. Sommige ontwikkelingen zijn nu, gedwongen, enorm versneld. Jezelf digitaal 
kunnen presenteren is opeens een must geworden. En daarmee moet je op verschillende zaken letten. Je kunt nog 
zo’n goed verhaal hebben, maar als de vorm afleidt, komt dit niet tot zijn recht. Hoe presenteer je jezelf én je verhaal in 
een online omgeving waarin nieuwe codes gelden. Wat is er anders bij het digitaal presenteren van jezelf ?

REGISTREER

Tijdens deze online workshop Presenteren met Elan ga je onder deskundige begeleiding direct online aan de 
slag. De nadruk ligt op de manier hoe jij jezelf voorstelt met een korte pitch.
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Het nieuwe normaal
Online communiceren. Het is het 
nieuwe normaal en zal niet meer 
weg gaan. Nu kun je nog 
onhandig doen, over een paar 
maanden kan dat echt niet meer.

Inhoud workshop
• Voorbereiding
• Structuur van een goede pitch
• Toevoegen van élan
• Actief oefenen met je eigen presentatie

TERUGBLIK DIGITALE WORKSHOPS
Op 26 mei organiseerde Baandomein een online Masterclass 
videosollicitatiegesprekken voor loopbaanprofessionals . Die gegeven werd door 
Aaltje Vincent. Het werd heel snel duidelijk dat videosolliciteren geen ééndagsvlieg is 
maar een blijvertje. Zaken als belichting, bias, voorbereiding, kleding, tools, alles 
kwam aan bod. Wat iedereen ook bijblijft is dat vooraf testen van je verbinding, je 
camera, je licht en je geluid onontbeerlijk is. Maar ook dat je de sollicitanten bij de 
hand neemt en zorgt dat ook zij zich op hun gemak voelen! Want het is toch voor 
iedereen nieuw!

Aaltje Vincent is de grondlegger van de Jobmarketing-methode, van 
Solliciteren via LinkedIn en van Candidatemarketing, het optimaal omgaan met 
sollicitanten. Zij is auteur van bestsellers, deze zijn in 12 jaar tijd meer dan 
11.000 keer geleend via de bibliotheken en meer dan 84.000 keer verkocht.

‘Nieuwe energie voor vernieuwing en als je niet wilt blijven denken wat 
je altijd hebt gedacht, dat is Baandomein voor mij’

Loes Simon
Sociale Verzekeringsbank

https://baandomein.nl
https://baandomein.nl/workshop-online-presenteren-met-elan/
https://www.linkedin.com/in/aaltjevincent/
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LID EEN LID VERTELT

(HER)-Opening Novotel Maastricht 
Alsof ik in een slechte film beland was! Corona had ons in no-time in 
de houdgreep. Er heerste angst, onzekerheid en paniek en we zagen 
ons zorgvuldig opgebouwde reserveringsbestand voor de komende 6 
maanden vol met mooie grote seminars, congressen en 
evenementen als een kaartenhuis in elkaar zakken. Het voelt alsof 
de vloer onder je vandaan getrokken wordt. Elke dag werd de 
nachtmerrie erger tot het moment dat we genoodzaakt werden om 
ons hotel op 3 april 2020 te sluiten. Enigszins verbouwereerd bleven 
we als team achter in een letterlijk leeg hotel.

Het Novotel is al een aantal jaren lid van Baandomein. Zij nemen deel aan alle activiteiten die 
Baandomein organiseert. Dewi vindt het netwerk van Baandomein belangrijk. Zij ziet voor 
Baandomein een rol weggelegd in het omdenken bij de veranderende arbeidsmobiliteit na 
Corona. “Een flink aantal branches (denk aan horeca, vliegmaatschappijen, reisbureau‘s

en nog vele toeleveranciers en andere branches) zullen straks met een groot overschot aan personeel komen te zitten, 
Baandomein kan een belangrijke rol spelen in het laagdrempelig aanbieden van omscholings-trajecten voor de 
branches waar komende jaren chronisch tekort aan personeel is. Jullie zijn al de verbindende factor tussen de 
bedrijven, laten we er samen voor zorgen dat we dat maximaal benutten met elkaar de komende periode en het stevige 
netwerk van Baandomein optimaal gebruiken.“

Er zat niets anders op dan onze focus die normaal volledig naar gasten 
gaat te verleggen en we besloten om in kleine ‘ verantwoorde’ groepjes 
ons hotel eens grondig onder handen te nemen. De gekste (poets)klusjes 
en tuinwerkzaamheden hebben we samen aangegaan en al snel gingen 
we ook plannen maken voor het ‘nieuwe GEWOON‘ (wat dat dan ook 
moge zijn).

Op 20 mei 2020 was ik zeer trots dat ons hotel het weer aandurfde om te 
openen.  Nadat we voor alle faciliteiten nieuwe procedures hebben 
bedacht en geïmplementeerd die voldoen aan de RIVM maatregels, werd 
het tijd om nu in het echt te gaan oefenen met onze gasten.

Wat een heerlijk gevoel als die eerste gasten dan weer binnenwandelen. Ook onze hotelgasten en vergadergasten 
staan te popelen om weer te kunnen komen en ‘samen’ scherpen we de procedures nog beter aan, zodat we ons 
allemaal VEILIG voelen in Novotel Maastricht.

Gastvrijheid & Veiligheid gaat perfect samen hebben we ondervonden. De feedback die ik krijg van onze gasten is dat 
ze zich door alle maatregelen erg veilig & thuis voelen en dat is nu juist de balans waar we naar op zoek waren. 

Natuurlijk zitten we nog midden in de crisis, maar met deze Heropening voelt het toch alsof we de eerste hindernis 
hebben overwonnen. We hebben in de hotelbranche nog een lange weg te gaan en met de nodige aanpassingen 
(waarbij de max. aantallen zeer beperkt zijn) is het moeilijk om financieel weer gezond te worden.

Nieuwsgierig naar ons vernieuwde hotel en hoe die nieuwe mogelijkheden eruit zien? Bel mij gerust om eens te komen 
kijken! 

Hartelijke Groeten Dewi Natrop

https://baandomein.nl
https://www.linkedin.com/in/aaltjevincent/
http://
http://
http://

