
SKL Slotbijeenkomst  

Vrijdag 19 Juni 2020 (let op: gewijzigd programma!) 
 

 

 

Onze slotbijeenkomst op 19 juni kan met de nodige maatregelen doorgaan. Maximaal 30 
personen (op volgorde van aanmelding) kunnen live deelnemen, mits geen coronaklachten en 
met inachtneming van de coronamaatregelen.  
Daarnaast gaan we proefdraaien met een webinar versie om zo de mogelijkheid te bieden de 
slotbijeenkomst bij te wonen vanuit thuis of vanaf de werkplek. Aan deze try-out kunnen 
maximaal 25 personen deelnemen. 
 
De oorspronkelijke bijeenkomst met Wouter Hart is verplaatst naar het komende seizoen en 
wel naar vrijdag 30 oktober. Met alle maatregelen is het op dit moment nog niet mogelijk om 
deze bijeenkomst fysiek door te laten gaan voor een groot publiek. 
 

Programma: 
 
13.00 uur:  Coronaproof ontvangst deelnemers (max. 30) bij Merode. 
 
13.30 uur:  Opening door Chrétien Haenen (ook via webinar te volgen). 
 
13.45 uur:  Live Webinar met Ruud Veltenaar (friskijker, dwarsdenker, filosoof en progressor). 
Ruud zal met ons ingaan op de actualiteit van COVID-19 en alvast een vooruitblik geven op de 
live sessie die gepland staat op 22 januari 2021. Tijdens die bijeenkomst zal Ruud ons 
meenemen in zijn nieuwe boek ´Once upon a future´ (voormalig nr.1 managementboek).  
Aantal deelnemers voor dit deel is onbeperkt. 



 
 
 
Rond 14.20 uur: speeddate ´Wat doet COVID-19 met u? ‘ 
We zullen met elkaar sparren over de volgende vragen (25 minuten per vraag) 
a. Wat waren voor u de meest negatieve ervaringen in de corona crisis m.b.t. uw werk? 
b. Welke (grootste) bijdrage heeft u in de corona crisis kunnen bijdrage op / aan uw werk? 
c. Welke blijvende veranderingen verwacht u in uw werk als gevolg van de corona-crisis?  
De live aanwezige deelnemers gaan dit in wisselende 2-tallen doen; de 25 deelnemers aan de 
proefwebinar gaan onder leiding van een van de bestuursleden met elkaar in gesprek. 
 
15.00 uur: Coronaproof pauze. 
 
15.30 uur:  Vervolg speeddate, zowel live bij Merode als via de webinar. 
 
16.00 uur:  De uitkomsten/antwoorden op de 3 vragen, die uit de zowel de live als de online 
speeddate zijn gekomen, worden verzameld op flip-overs en in een samenvatting 
gepresenteerd.   
 
16.45 uur: Afsluiting en vooruitblik nieuwe seizoen door Chrétien Haenen 
 
17.00 uur: Korte coronaproof borrel. 
 
Locatie: 
Merode 
Merodestraat 31  
6171 XM  STEIN - Nederland 
 
Aanmelden:  
Aanmelden kan via de link in de bijgevoegde mail of via skl@lwv.nl.  
Vermeld bij je aanmelding: 
O Ik wil de slotbijeenkomst Live meemaken in Merode (max. 30 ps.) 
O Ik wil de slotbijeenkomst via Webinar meemaken (max. 25 ps.) 
O Ik wil enkel de Live webinar van Ruud Veltenaar (13.45 tot ± 14.15 uur) meemaken     
(onbeperkt aantal deelnemers) 
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