Maandprogrammering
Januari / februari
Dinsdag 7 januari – Learning Lunch met Wim van Bokhorst

Dinsdag 4 februari – Learning Lunch met Frits Cohen

Deze Keetmeester en ondernemer pur sang leert je in
deze learning lunch alles over TGT. Hoe houd je je tijd
en je geld ook in 2020 in balans. Benieuwd naar de
andere T, kom meelunchen!
12.30-13.30u, Graag aanmelden ivm lunch van een
lokale cateraar. Kosten zijn om die reden €5
.

Frits Cohen is trainer bij trainingsbureau PAK
organisatieontwikkeling neemt ons mee aan de hand van
(de door hem ontwikkelde) feedbackcirkels om met
elkaar het echte gesprek aan te gaan. Graag aanmelden!
.
Donderdag 6 februari – CUA Workshop Storytelling –
ontdek de kracht van jouw verhaal.

Donderdag 9 januari – HNW Nieuwjaarsborrel

Dit keer organiseren we een groot Nieuwjaarsevent. Al
je netwerkcontacten zijn uitgenodigd. Het thema is:
Geloven in de lerende stad! Inclusief inspirerende
sprekers, smakelijke hapjes en natuurlijk een
nieuwjaarstoost! Van 16.00-18.00u @HNW.
.
Donderdag 16 januari – CUA Workshop Leer succesvol
fondsen werven – vind de financiering voor jouw project

Organiseer je binnenkort een cultureel of
maatschappelijk project? Heb je via-via gehoord dat je
kans maakt op subsidie? Maar heb je geen idee hoe dit
in zijn werk gaat... Leer van Mirella (Doss) en Miranda
(BKNW) hoe je dat het beste doet.
Aanmelden: www.creatieveuniversiteitalkmaar.nl
.
Maandag 20 januari – DOSS&HNW-Vitality

Van 9.00-12.00u biedt Jozette stoelmassages voor
ondernemers. €30 op factuur en je begint
superontspannen je nieuwe week.
.
Dinsdag 21 januari – Learning Lunch met André van
Rijswijk van de Kaasfabriek

André is de oprichter van het FabLab van Alkmaar. De
plek waar (bijna) alles gemaakt, gesneden, geprint kan
worden. Hij komt hierover graag vertellen en is op zoek
naar samenwerking met onze ondernemers. Graag
aanmelden ivm lunch van een lokale cateraar. Kosten €5
.
Dinsdagavond 28 januari – Veldwerksessie bij inloophuis
de Zwaan voor dak/thuislozen.

Leer de andere kant van Alkmaar kennen. Inloophuis de Zwaan
(Oudegracht) is er voor dak- en thuislozen. Tijdens deze avond
krijg je een uitleg van de medewerkers en in een creatieve
sessie helpen we bij hun project om met een Daklozentour in
Alkmaar meer bekendheid te geven aan dit probleem. Max
20 personen. www.creatieveuniversiteitalkmaar.nl

Jouw verhaal maakt jou uniek. Het onderscheidt je van
de rest en zorgt ervoor dat mensen jou kiezen – niet een
ander. Tenminste, als je jouw verhaal krachtig weet... Bart
Verbiest (Raadhuis) en Anke Purmer (Theatergroep
Eenhoorn) helpen je bij het vinden en vertellen van
jouw verhaal!
.
Woensdag 11 februari – internationaal bezoek

Op deze dag komen 50 docenten en
onderwijsmanagers uit…. ESTLAND ?! bij ons in HNW
werken. Terviseks! (check google.translate)
.
Dinsdag 18 februari – Learning Lunch met Ecoclipper

De huidige scheepsvaart is een van de meest
vervuilende industrieën. De startup Ecoclipper heeft
daar een geweldig antwoord op. Deze learning lunch
geeft ze de wind in de zeilen.
.
Maandag 24 februari – HNW-On-Tour
Stedelijk Museum Alkmaar

HNW-leden krijgen een unieke blik achter de schermen
van het Stedelijk Museum. Max 10 personen, meld je
aan bij Huub. 11.00-12.30u.
.
Vrijdag 28 februari – HNW VriMiBo
Bijgepraat worden over de ontwikkeling bij HNW,
nieuwe HNW’ers ontmoeten en gewoon even bijkletsen
onder het genot van een borrel! 16.30-18.00 uur!
.

En verder,
Onze eigen podcast als coworking standaard van nu.
. Elke twee weken verschijnt een nieuwe podcast.
. Luister naar de ondernemers uit onze co-working
. community en de stadsmakers uit Alkmaar e.o..
hnwalkmaar.nl/hnw-podcast

