Profiel
Profiel lid Activiteitencommissie Ooa
De Activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van workshops en seminars, die
namens de Ooa, worden aangeboden aan haar leden. Per jaar zijn dit 15-25 activiteiten, die veelal op
een dinsdag of donderdagsnamiddag, centraal in het land worden georganiseerd. Uit de feedback van
de deelnemers blijkt dat de evenementen hoog worden gewaardeerd. De gemiddelde
deelnemersgroep bedraagt 15-20 deelnemers, waarvan het grootste deel leden van de Ooa zijn. De
Activiteiten zijn te vinden op de Ooa site; Activiteitenkalender.
GEZOCHT 2 nieuwe leden voor de Activiteitencommissie, per direct, dan wel na de zomer.
De activiteitencommissie bestond uit zes leden. Op dit moment zijn er twee vacatures. Er zijn 6 tot 8
vergaderingen per jaar. Waarvan de helft via Skype. De gemiddelde tijdbesteding bij het organiseren
van 1 activiteit bedraagt ongeveer 2-4 uur, verdeeld over meerdere dagen. De administratieve
werkzaamheden worden ondersteund door Ooa activiteitenbureau te Nijkerk. De
Activiteitencommissie leden worden verzocht de evenementen,die zij zelf organiseren, ook bij te
wonen (kosteloos).
Profiel Activiteitencommissie:
 is een ervaren organisatieadviseur of interim professional
 heeft ervaring met of affiniteit met organiseren van evenementen
 kan en wil een bijdrage leveren aan de organisatie, professionalisering en verdieping van het
aanbod van de Ooa activiteiten.
Voor informatie, vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met Christian ter Maat (06-51004008;
Christian@carevolution.nl) of met een van de andere leden van de Activiteitencommissie.
De activiteiten van de Ooa worden ‘voor en door professionals’ georganiseerd en soms zijn de
sprekers zelf ook Ooa lid. De Activiteitencommissie volgt de laatste ontwikkelingen van het
adviseurschap op de voet en probeert sprekers te vinden die deze ontwikkelingen kunnen vertalen in
workshops die waarde toevoegen voor de Ooa leden. We houden elkaar scherp op wat er gebeurt in
het vakgebied en proberen wat we hebben gehoord, gelezen, gevoeld, gezien of geroken over what’s
hot & what’s not te verzamelen en door onze brainstorming en discussies te leiden naar nieuwe
activiteiten. Wij zoeken twee nieuwe leden met creatieve ideeën en pragmatische uitvoering en
organisatie van o.a. de Ooa workshops.
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