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PERSBERICHT 
 

 
Soest, 24 augustus 2012 

 

 

Samenwerken makkelijk, leuk en duurzaam maken 
Woensdag 12 september workshop om “Meten van Samenwerken” 

Voor veel ondernemers is een of andere vorm van samenwerken bepalend voor de 

mate van succes. Reden voor EVON om aan het samenwerken extra aandacht te 

besteden in de workshop “Meten van samenwerken”. Hebt u altijd al willen weten 

hoe je samenwerken meetbaar maakt, wat er in balans is en wat niet en waar het 

anders kan, dan mag u deze workshop niet missen.  

 

 

De workshop wordt begeleid door Hemmo Hemmes en Ivo 

Brandjes van WijvanSas (www.wijvansas.nl). WijvanSas 

is een coöperatie i. o. van professionals met als missie: ”Met 

jou samenwerken makkelijk, leuk en duurzaam maken”. Ivo 

Brandjes helpt ontwikkelingen duurzamer te maken en te 

versnellen. Hemmo Hemmes is ontwerper van beleid. In hun 

aanpak staat de mens en zijn ontwikkeling centraal.  

Alle deelnemers krijgen een uitnodiging om voorafgaand aan 

de workshop online een vragenlijst in te vullen. Op de avond 

zelf wordt de balans in de samenwerking bij EVON door de 

deelnemers bepaald. 

Na een korte pauze bespreken we de resultaten van beide metingen. Daarna 

onderzoeken we met elkaar hoe we beter kunnen samenwerken, meer in balans of 

leuker, gerichter, etc. Tijdens de workshop worden er foto’s en video-opnames 

gemaakt om te laten zien welke keuzes er gemaakt worden. De uitkomsten van de 

workshop zijn in eerste instantie gericht op EVON, maar kunnen vanzelfsprekend ook 

gebruikt worden bij andere samenwerkingsverbanden.  

Locatie 

De bijeenkomst vindt plaats bij Geitenboerderij Breevoort, Slaagseweg 4 in Hoogland 

en is gratis voor EVON leden. Niet–leden betalen 20 euro, maar als u direct daarna 

lid wordt van EVON, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de eerste 

http://www.wijvansas.nl/
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contributie. Aanvang 19.30 uur. Vooraf kan vrijblijvend en op eigen kosten worden 

gegeten bij Eetlokaal De Noot, Hamseweg 31 in Hoogland. U kunt zich aanmelden 

voor deze avond via www.evon.net, klik op de betreffende bijeenkomst voor meer 

informatie. 

Over EVON 

EVON staat voor Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk en is in 1993 opgericht 

met als doel vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en zichtbaar te maken. 

EVON is gevestigd in Amersfoort en is met meer dan 100 vrouwelijke ondernemers 

het grootste regionale vrouwennetwerk in de regio 't Gooi- en Eemland. 

EVON organiseert bijeenkomsten en workshops gericht op verhoging van de kwaliteit 

van het ondernemen en het verschaffen van informatie over economische, juridische 

en sociale regelingen. Daarnaast investeert EVON in waardevolle netwerkcontacten 

en vormt zij een platform voor samenwerking en inkoopvoordeel. Lees meer op 

www.evon.net.  

EVON bijeenkomsten najaar 2012 

Dinsdag 9 oktober 

Bijeenkomst in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen 

Donderdag 15 november 

Marktplaats 

Dinsdag 11 december 

Bedrijfsbezoek 

 

---------------------------------------------- 

Note voor de redactie:  

Neem voor meer informatie contact op met: 

PR-commissie EVON via PR@evon.net 

Caroline Hulsman 

M: 06 2388 9663 

Nicole Dirar 

T: 036 5251 707 

Pauline Maring 

M: 06 5087 1070 

 

 

Bijlage: Hemmo Hemmes en Ivo Brandjes  
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[Bericht voor sociale media] 

 
Werk op 12 september aan samenwerking met andere ondernemers  

Lees meer op www.evon.net.  

 

 

[Bericht voor twitter] 

 
Werk op 12 september aan samenwerking met andere ondernemers  

#EVON http://www.evon.net 

http://www.evon.net/

