Nieuwsbulletin afterworknet februari 2019
Vormgeving: Maritsa de Meza; tekst: Jet Creemers,
bijdragen van Anneke van Dok; Roos Zierikzee; Piet van Gils.

Beste Deelnemers en Belangstellenden,
Met plezier stuurt afterworknet u het nieuwsbulletin van de maand februari 2019.
In dit nieuwsbulletin treft u aan:
Een impressie van de bijeenkomst in kring Amsterdam van 12 februari 2019.
De komende bijeenkomsten in het land.
Informatie over de presentatie van afterworknet op 15 februari 2019 voor de
wethouder en zijn genodigden in Rotterdam.
Informatie over het eerste overleg van de kringvoorzitters van afterworknet.
En dan over BEST , Bank of Experienced Senior Talent, bemiddeling en matching
van opdrachten / verzoeken om deskundigheid in uitvoering.
Impressie van de bijeenkomst op 12 februari 2019 in Amsterdam:

Boterham met tevredenheid,

auteur Anneke van Dok

Ik moet eerlijk bekennen, dat ik een beetje opzag tegen de lezing, die Wilfred Ploeg
op 12 februari voor de bezoekers van de Afterworknet- bijeenkomst ging houden.
De titel Volg je diepste drijfveren deed mij, evenals de ondertitel Zingeving in relatie
tot identiteit vrezen voor mystieke levenslessen, die mijn wereldbeeld moesten doen
kantelen. Er was geen spoortje mystiek te vinden in Wilfreds lezing en hij predikte

zeker geen gelukboodschap, integendeel. En toch kantelde hij mijn visie op
zingeving.
Ik heb geprobeerd zijn toespraak samen te vatten, maar daar doe ik Wilfred zoveel
mee tekort dat ik ervan afzie. Bijgaand vinden jullie de integrale tekst.
Interessant was de korte discussie na afloop, met veel persoonlijke visies op ‘de
boterham met tevredenheid’, die Wilfied ons presenteerde. In een wereld waar ons
beelden van perfectie en maakbaar succes worden voorgehouden, is een
levensverhaal als dat van Wilfred buitengewoon verhelderend en vooral
ontnuchterend.
Volg je diepste drijfveren; Zingeving in relatie tot identiteit
Klik hier op de link naar de lezing van Wilfred Ploeg.

De komende bijeenkomsten in Maart 2019.
In Rotterdam is op 5 maart 2019 een bijeenkomst met als keynote-speaker de heer
Piet van Gils. De uitnodiging gaat hierbij als link:
https://www.afterworknet.nl/event/afterworknet-rotterdam-5-maart-2019/. De reminder
voor die bijeenkomst wordt separaat dit weekend nog naar u gezonden (ook als u
zich reeds heeft aangemeld; met excuus vanwege de beperking van
werkzaamheden)
Op 12 maart is een bijeenkomst op de thuisbasis/kantoor van afterworknet in Den
Haag in the Art of Meeting, waarbij Jan Hein Wijers de keynote-speaker is met een
interactief programma over de gezondheidszorg, zijn visie en ervaring daarin.
https://www.afterworknet.nl/event/afterworknet-haag-12-maart-2019/. Ook hiervoor
ontvangt u dit weekend nog de reminder.
Amsterdam heeft op 26 maart 2019 de volgende bijeenkomst met Mw. Gerti
Bierenbroodspot als keynote speaker. Zij is werkelijk een van de grote en zeer
veelzijdige kunstenaars van deze tijd. u wilt haar niet missen vanwege haar werk en
haar boeiende verteltrant. De uitnodiging vindt u al in de bijgevoegde Link:
https://www.afterworknet.nl/event/afterworknet-amsterdam-26-maart-2019/, maar
wordt ook apart als uitnodiging gemaild.
Presentatie van afterworknet in Rotterdam voor de wethouder en genodigden
op 15 februari 2019.
Op uitnodiging van de gemeente Rotterdam gaf initiatiefnemer van afterworknet Mw.
Jet Creemers, desgevraagd een korte voordracht over doel en doelgroep en
betekenis voor Rotterdam. Uit de reactie van de gemeente naderhand is gebleken
dat de gemeente zeer geïnteresseerd is in de ontwikkeling. Er is begrip voor het
vroege stadium, waarin afterworknet zich in kring Rotterdam bevindt. Wat hen vooral
betrekt is de nieuwe doelgroep, die afterworknet werft en zich in de samenleving
aandient. Het gesprek wordt vervolgd, en leert ons welke betrekking met gemeenten
kan worden aangegaan.
Eerste landelijk overleg met de Kringvoorzitters op 18 februari 2019.
Informeel was er al op 22 januari 2019 een overleg over uitgangspunten en
werkwijze geweest. Nu lag een basis-document van de structuur van afterworknet
aan de uitnodiging ten grondslag . In de vergadering waren echter zoveel praktische
zaken aan de orde, dat daaraan nog te weinig is toegekomen. Mw. Astrid Ton, die in
haar sabbatical maanden, in het najaar 2018 afterworknet als landelijk coördinator
heeft helpen professionaliseren, heeft inmiddels een zeer omvangrijke fulltime
opdracht aanvaard en is daardoor helaas niet meer beschikbaar.
De voorzitters besloten tot merkregistratie van afterworknet met directe ingang.
Belangrijk is dat de voorzitters van mening zijn dat, voor verdere uitbreiding van
locaties voor bijeenkomsten, eerst de bestaande kringen verdiept moeten worden.
Wat erg plezierig is, is dat Piet van Gils na een interval van enkele weken, het
landelijk voorzitterschap van dit overleg weer op zich genomen heeft.

BEST, Bank of Experienced Senior Talent.
Vanuit de deelnemers in de bijeenkomsten is de vraag naar activiteiten evident.
BEST is een activiteit, die vanuit het coördinatiepunt wordt ontwikkeld. Te lang is
steeds reden geweest om te wachten op ontwikkelaars, die deze activiteit vorm
zouden geven. Dat kan niet langer.
Afterworknet zal in BEST verzoeken om deskundigheid kenbaar maken aan de
deelnemers. Zij bemiddelt en brengt matches tot stand. Het is een interne
deelnemers-faciliteit en er wordt apart met de deelnemers in een intern bulletin over
gecommuniceerd. Er zijn verschillende verzoeken voor vrijwilligers van initiatieven uit
eigen kring en van maatschappelijke organisaties. Ook betaalde opdrachten zijn
aangeboden. Het is dus van groot belang voor de deelnemers om hun ‘profiel’ bij hun
deelnemersregistratie up to date maken en aan te geven of behoefte is aan inzet op
activiteiten en zo ja, welk soort.
Let wel, het eerste doel van afterworknet is het ontmoeten van vroegere en nieuwe
contacten en daarmee het in de kracht van bewustzijn van talenten en prestaties
blijven. Elkaar inspireren in de bijeenkomsten is de reden voor veel deelnemers om
zich aan te sluiten en te komen. En natuurlijk ontstaan er dan activiteiten door het
vormgeven alleen of samen met anderen van nieuwe of al langer gekoesterde
ideeën; BEST stimuleert vervolgens tot betrokken voortgaande participatie door
invulling van verzoeken uit samenleving en markt.
Rest u aan te geven, dat in de dynamiek die afterworknet kent, veel uit te wisselen en
bij te praten is. Hopelijk voor u een reden om naar de bijeenkomsten te komen. Daar
gebeurt het!
Dank voor uw aandacht en veel plezier bij het lezen,
Namens team afterworknet,
Maritsa de Meza, vormgeving, Jet Creemers, redactie.
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