NETWERKEN4ALL, EEN EIGENTIJDS NETWERK ALTERNATIEF
Nu groepsbijeenkomsten worden afgeraden vanwege het Coronavirus, is het juist prettig om op een
alternatieve en eigentijdse wijze te kunnen blijven netwerken.
Stichting SAM was gestart met een pilot netwerken4all echter gezien de omstandigheden wordt
voorgesteld om de pilot open te zetten voor alle SAM netwerkcontacten om zo de voordelen van de
moderne technieken te ‘genieten’ in deze vreemde tijd.
Via het platform netwerken4all is het mogelijk om met elkaar te beeldbellen, zelfs met meerdere
personen tegelijk. Op die wijze is het makkelijk om te vergaderen, af te stemmen, te netwerken etc.
Tevens kun je elkaar berichten sturen al dan niet met documenten. Je kunt chatten etc.
Wat maakt dat netwerken4all vernieuwend is?
Het draait bij deze techniek om een peer-to-peer verbinding. Er zit dus geen ‘server’ tussen. De
gegevens kunnen niet afgetapt / gestolen worden vanuit een server. Bovendien is alles versleuteld,
waardoor het aftappen vanaf je eigen computer al erg moeilijk wordt. De internettoepassing rust
volledig in Nederland en er worden geen bestanden, chat, geluid of beeld opgeslagen!
Wat is nodig om mee te doen?
Slechts een account met je echte naam en achternaam en een mailadres.
Hoe kun je je aanmelden?





Ga naar https://www.netwerken4all.nl
Klik bovenin de website op “Registreer” en vul jouw gegevens in
Bevestig jouw account middels de email die je ontvangt van OnsPlatform
Wacht tot je toegang krijgt tot de website, hierover word je gemaild!

Kosten?
Het betreft een pilot die door Stichting SAM en OnsPlatform.TV wordt bekostigd.
Meedoen?
Waarom niet. Baat het niet, het schaadt ook niet!
VOORBEELDEN VAN MOGELIJKHEDEN




SAM biedt pitchers de mogelijkheid om zich voor te stellen en live te pitchen voor de camera.
Ben jij een recruiter, HR professional verantwoordelijk voor W&S of loopbaancoach die een
helpende hand wilt bieden, dan kun je via netwerken4all direct persoonlijk contact leggen
met deze pitcher.
SAM biedt je via deze website de mogelijkheid om andere netwerkcontacten te consulteren,
kennis uit te wisselen of gewoon een netwerkgesprekje te voeren.
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SAM biedt je de mogelijkheid om netwerkvragen uit te zetten. Zodra een netwerkcontact je
wilt tippen / helpen, kan er meteen persoonlijk contact gelegd worden.
SAM biedt de mogelijkheid om direct te reflecteren op vacatures door contact te leggen met
een HR medewerker van de organisatie die de vacature heeft.

Randvoorwaarde om mee te doen: Op het moment dat je meedoet, willen wij wel dat jij je kort
introduceert op een hele simpele wijze. Als voorbeeld hieronder de presentatie van Ad Smets:

Het voordeel is dat Ad met anderen kan beeldbellen zonder meteen al zijn persoonlijke
contactgegevens te verstrekken en zonder te beschikken over de gegevens van de ander. Pas als Ad
besluit om via de website een bericht te versturen ziet alleen de ontvanger zijn mailadres. Het is dus
aan Ad om te bepalen wat de ander ziet / aan gegevens ontvangt.
WIJ HEBBEN EEN HEKEL AAN FAKE ACCOUNTS: Wij willen voorkomen dat we met fake accounts te
maken krijgen, daarom vragen wij je echte voornaam, achternaam en vinden wij het ook logisch dat
je een echte (actuele) pasfoto gebruikt bij je presentatie, zodat iedereen weet dat het om een echt
mens gaat.
Hoe introduceer je jezelf?





Ga naar https://www.netwerken4all.nl
Zorg dat je ingelogd bent!
Klik op “Members” in het menu, en dan de groene knop “Voeg iets toe” of “Add something”
Schrijf nu jouw introductie zoals ik heb gedaan en sla onderaan de pagina op

Ter info: Op het moment dat jij je hebt geregistreerd sturen wij je een handleiding.

Adagium: het succes van digitaal netwerken hangt af van het aantal
deelnemers en het enthousiasme bij de deelnemers om het daadwerkelijk een
succes te maken! Digitaal netwerken als eigentijdse aanvulling, een uitkomst
voor tijdens zoals deze waarin we te maken hebben met het Corona-virus.
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