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Het Covid 19 virus heeft impact op de manier waarop wij samenkomen en samenwerken.
Toch willen we juist nu verbinden en in contact zijn met elkaar. Overal worden nieuwe
technologieÃ«n ingezet om elkaar toch (virtueel) te ontmoeten, bij te kletsen, samen te werken,
te overleggen en kennis te delen. Online vergaderen, beeldbellen en webinars zijn in korte
termijn gemeengoed geworden. En "zoomen" is al bijna een generiek werkwoord.
Nee, het is niet hetzelfde als persoonlijk contact, maar het heeft beslist zo zijn voordelen en
biedt ook nieuwe mogelijkheden. Niet als vervanging van, maar als aanvulling op persoonlijke
bijeenkomsten, zijn ze waarschijnlijk niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ze bieden
ook voor Inner Wheel nieuwe mogelijkheden. Het kan ons helpen om te verbinden, Inner Wheel
toegankelijk te houden en zichtbaar te maken.
Graag komen we in contact met leden, die vanuit hun professie, met dit soort systemen ervaring
hebben.
Leden die binnen het onderwijs online lesgegeven; leden die het inzetten om samen te werken
met collega's of voor het geven van presentaties; leden die het gebruiken voor coaching,
training of H&R; leden die vanuit de ICT dienstverlening deze systemen hebben helpen
implementeren. Kortom leden die ons willen helpen om de mogelijkheden ook voor Inner Wheel
toegankelijk te maken en ze op de juiste wijze in te zetten, zodat we samen sterker uit deze
Corona tijd komen.
Heb je ideeÃ«n of tips of wil je meehelpen om dit vorm te geven mail of app me:
marlies.arnoldus.iwd60@gmail.com (06-37032190). We willen het snel oppakken dus graag
een reactie voor 20 mei.
Ik hoop op veel enthousiaste reacties!
Marlies Arnoldus-Luiten
Inkomend President Landelijk Bestuur

mhtml:file://C:\Users\joost\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.O...

21-9-2020

Page 2 of 2

Copyright spiritoftheage.nl

Â© Inner Wheel Nederland
https://www.innerwheel.nl
Correspondentie via het secretariaat Landelijk Bestuur: iiw.nl.lbsecr@gmail.com
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Inner Wheel. Wilt u geen nieuwsbrieven meer van Inner Wheel Nederland
ontvangen? Klik dan op onderstaande link. Afmelden nieuwsbrief:
https://admin.innerwheel.nl/email/unsubscribe/Css4W3hU9nCuERgFkQJmUVLzAS8OyMNfQOuejrL9jq1jA4jC (als klikken niet
werkt, de link kopieren en plakken in de adresbalk van uw browser).

mhtml:file://C:\Users\joost\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.O...

21-9-2020

