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I N H O U D

Raken bij jou op kantoor de 

printers en kopieerapparaten 

nog altijd oververhit voor-

afgaand aan het wekelijkse 

overleg? Vergaderingen zijn 

vaak enorme papiervreters; 

bovendien ben je veel tijd kwijt 

aan het printen, ordenen en 

kopiëren van vergaderstuk-

ken. Onhandig, inefficiënt en 

onnodig: vergaderen kan ook 

papierloos. 

NOTULEREN
Ook notuleren kan volledig papierloos; met de iPad of op de 

laptop. Notuleer jij op de iPad, lees dan welke apps je daar het 

beste voor kunt gebruiken. Is jouw werkgever nog niet zover, of 

willen vergaderdeelnemers in jouw bedrijf liever een traditioneel 

verslag? Dan is notuleren op de laptop een beter idee. Trainer 

Marjolein de Jong licht beide mogelijkheden toe. 
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OVERTUIGEN
Je kent het wel: je weet precies wat je tijdens de vergadering 

zal gaan zeggen; je hebt alle argumenten paraat. Maar als het 

moment daar is komt het minder vloeiend je mond uit dan je 

zou willen. Achteraf bedenk je pas hoe het beter had gekund. Je 

hebt je collega’s niet voor jouw ideeën kunnen winnen. Kwestie 

van overtuigen!
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IN GEUREN EN KLEUREN
Bedrijven vervangen hun ouderwets aandoende kamertjes, 

grijs kantoormeubilair en witte muren steeds vaker door, grote, 

felgekleurde ruimtes. Het ziet er hip en mooi uit, maar werkt dat 

eigenlijk wel lekker?  
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10
PAPIERLOOS VERGADEREN 

TYPEN OP EEN TABLET 
IS NOG WENNEN
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EN VERDER....

PRAKTISCH 

Signaal 6      
Stress komt zelden door werkdruk

8 manieren voor effectief leidinggeven 

Taalkwesties 40
Gebruik deze woorden niet

Spelling- en Taaltips 43
Verkleinwoorden en hoofdletters

Softwaretips 44
Een secretaresse voor secretaressen

Werk & Recht 47
Let op je woorden

PERSOONLIJK

Column Vicky Marijnen 23
Start je dag met een citroen

Young Professional 29
Management Assistant Sandia Kalloe

 

BrandCheck 38
Gecheckt: Menno Spiekerman

Column 
Huub van Mackelenbergh 50
Ik heb stress nodig

SERVICE

Community 24
Productnieuws 49 
Colofon 50

FRAMING
Stel je bent niet zo’n ster in samenwer-

ken. Dat weet je van jezelf en je vindt dat 

wel best. Als die competentie in je beoor-

delingsgesprek wordt aangesneden, kun 

je dat natuurlijk ruiterlijk toegeven, maar 

je kunt ook meteen vertellen waar je wél 

goed in bent. Dan leg je de nadruk op 

iets positiefs en laat je de negatieve kant 

onderbelicht. Framing heet dat. Probe-

ren? De 5 vuistregels in dit artikel kunnen 

je daarbij helpen.
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WERDRUK DE BAAS
Werkdruk... natuurlijk weten we hoe we 

die moeten verlagen: we relativeren, de-

legeren, stellen grenzen en vragen hulp 

als het werk ons boven het hoofd groeit. 

Was het maar zo makkelijk. Psycholoog 

en trainer Gerda Bos legt uit wat wél 

helpt om goed te blijven functioneren.
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BOOS
Je baas geeft je on-

terechte kritiek. Je bent 

woest, of je voelt je juist 

heel onzeker worden. Je 

weet geen raad met je 

gevoelens en reageert 

totaal inadequaat. Komt 

dat je bekend voor?  Duw 

je emoties niet weg, dan 

gaan ze dwarsliggen – op 

een andere manier, en 

op een ander moment. 

De remedie: manage je 

emoties.
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In juli 2010 opende het Louwman Museum haar deuren en 
inmiddels is het markante gebouw waarin de collectie van 
het Louwman Museum is ondergebracht niet meer weg te 
denken uit haar omgeving. 

Michael Graves tekende het ontwerp voor het indrukwekkende 
museumgebouw. De collectie omvat sport-, race- en fi lmau-
to’s, de omvangrijke kunstcollectie maakt de collectie interes-
sant voor een breed publiek.

Ruim tweehonderdvijftig antieke en klassieke automobielen 
geven een overzicht van de ontwikkeling van de auto in al zijn 
verschijningsvormen, vanaf 1886 tot de 70-er jaren. Daarin is 
het Louwman Museum uniek in de wereld.

Via een voetpad door de prachtige tuin ontworpen door land-
schapsarchitect Lodewijk Baljon komt u op het voorplein van 
het museum. Bij binnenkomst via de hoofdentree van het 
museum komt u na de ontvangstbalie en garderobe direct in 
de Great Hall. Door de indrukwekkende hoogte (15 meter) en 
houten gewelf is het een zeer imponerende ruimte. De Great 
Hall fungeert als centrale hal van het museum en is de ver-
binding tussen aan de ene kant de verschillende ruimtes voor 
bijeenkomsten en aan de andere kant de expositieruimte van 
het museum en het Museumplein.

Het Louwman Museum biedt u de mogelijkheid een bijeenkomst te 
organiseren op een unieke locatie; het mooiste automuseum ter wereld!

LOUWMAN MUSEUM - 
BIJZONDER IN ALLE OPZICHTEN

ADVERTORIAL

Een vergadering, congres, beurs, receptie, diner of 
feest; het Louwman Museum biedt vele mogelijkheden

Het Museumplein is tijdens de openingstijden van het museum 
in gebruik als restaurant voor de bezoekers van het museum. 
De ruimte kenmerkt zich door de karakteristieke gevels rond-
om het plein. Het is een sfeervolle ruimte die na sluitingstijd 
van het museum geschikt is voor een receptie, diner en/of feest. 

Naast de Great Hall en het Museumplein heeft het Louwman 
nog zes andere zalen. De zalen bevinden zich in de vleugels aan 
de voorzijde van het gebouw. Elke zaal heeft een eigen karakter 
en is geschikt voor verschillende doeleinden.

• Prachtige collectie automobielen

• Modern gebouw voorzien van moderne faciliteiten

• Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer

• Eigen ondergrondse parkeergarage (170 plekken)

• Gelegen op mooie open locatie

• Diversiteit in zalen en mogelijkheden

Joan Dubbelaar & Odette Bos
evenementen@louwmanmuseum.nl
Leidsestraatweg 57, 2594 BB Den Haag, 070-3047373
www.louwmanmuseum .nl
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