
Inspiratiesessie
Dag van de Chemie 6 oktober 2018



Progamma

14.00 uur   Opening door Roderik Potjer

14.15 uur Marijn Meijer (C3) over inspirerende activiteiten voor

jongeren en de ouders

14.45 uur Best practices ophalen

15.00 uur Korte pauze

15.15 uur        Solange Cleutjens (Weekend van de Wetenschap) 

over de communicatie naar je doelgroepen en hoe je je

collega’s enthousiast krijgt voor hulp met de organisatie

15.45 uur Best practices delen met elkaar

16.00 uur Afronding



open dag? appeltje - eitje!

inspiratiesessie 7 december 2017

Marijn Meijer

mmeijer@c3.nl

mailto:mmeijer@c3.nl


why

how

what



Waarom?



Waarom? Imago van de chemie



Waarom?

Is dit wat voor 

mijn dochter?

Banenkans?

opleiding 

…waar, 

niveau?

beeldvorming



Waarom?
Arbeidsmarktanalyse



hallo, ik een interessante werkgever! 



De toekomst

“De toekomst is moeilijk te voorspellen, laten wij het uitvinden!” 
(Ben Feringa, tijdens de Avond van de chemie, 2017)



Voor wie?

•kinderen

•jongeren

•ouders

•de omwonenden





• proces of verandering

• de natuur, voedsel is geen chemie

• chemie tussen mensen

• schoolvak scheikunde

bevindingen



Hoe?



Hoe?

dag van de chemie navoor

! wil je iets met scholen?

wees er op tijd bij!



Wat werkt niet!

vertellen

rondleiden, zonder …

Het mooier maken dan het is …



doelgroep:

PhD’s, 

postdocs en 

senior scientists

NIOZ zoekt 

onderzoekers



Wat wel werkt!

doen, ervaren

• uitdagende activiteit

• reflecteren

• ga de dialoog aan

• betrek iedereen erbij

…. ??? …

koppelen met: 

- interesses van de doelgroep, 

met hun belevingswereld, hun 

dagelijkse wereld

- het beroep, de praktijk, wat en 

hoe je iets doet

- je eigen toegevoegde waarde 

aan de maatschappij laten zien 

ervaren

Vermijd vaktaal

Jip-en-Janneke werkt!



Koppelen met de praktijk

denk- en werkwijzen:

•probleem oplossen
•samenwerken
•creativiteit
•uitdagend
•zelfstandigheid
•vrijheid (bepaalde mate van)

21e eeuwse vaardigheden

wie is die vrouw of man?

• motieven

• werksfeer

• het beeld over het werken in …

}



Het wat! 

Voorbeelden



wel samen en toch ook … 
zonder de ouders

Lab experience day



uitdagend -
de bruisraket



Werken met een thema

C3 ondersteunt

Een kinderlab opzetten

!



Maak een labjournaal

cascade van experimenten



Nabootsen

het is simpel, 

hou het dan ook zo !



Putten uit bestaand (les)materiaal

TALENT4U = ERVARING + REFLECTIE

www.c3.nl

http://www.c3.nl


Essentieel:

wek interesse op, 

motiveer ze,

wijs op eigen behaalde successen

geef eerlijke informatie

het draait om inhoud en kwaliteit 

betrek de ‘directe omgeving’ erbij

Jongerencommunicatie

Jongeren laten ervaren opdat 

- ze datgene kiezen dat bij hen past

- waarbij ze het gevoel dat hun bijdrage er toe doet,

- maar dat geldt ook voor jullie bijdrage, als persoon 

en bedrijf 



Vragen?

www.c3.nl

www.onderwijsmiddelen.c3.nl

mmeijer@c3.nl 

http://www.c3.nl/
http://www.onderwijsmiddelen.c3.nl/


Welke 3 tips zou je anderen willen 
meegeven?

Voor welke valkuilen zou je anderen 
willen behoeden?



BREAK 
TOT 15.15 UUR



Backstage
in de chemie



In de volgende 3 kwartier:

• Wat is WvdW?

• Welke samenwerking zien we?

• Voordelen van samenwerken

• Communicatie

• Medewerkers betrekken

• Doelgroepen bereiken



Wat is het Weekend van de Wetenschap?

› Hét landelijk festival voor wetenschap en technologie

› Laagdrempelige kennismaking met W&T

› Landelijk

› α, β, γ

› Backstage

› Ministerie van OCW – NEMO



Backstage bij…

› Kom op plekken waar je normaal niet komt

› Kennismaken

› Beleven

› Extra programmering

› Exclusief tijdens WvdW



Samenwerking

• Openstelling en activiteiten

• Verhaal van jouw organisatie is leidend

• WvdW zet kanalen in om VNCI-leden onder de aandacht te
brengen

• ‘Gewone’ deelnemer, maar toch behoorlijk wat extra’s:

- Bereik van WvdW én VNCI/DvdC

- Groots uitgelichte categorie binnen WvdW

- Te onderzoeken: mogelijkheid beeldmerk

- Te onderzoeken: mogelijkheid gezamelijk media inkopen



Kansen

• Groter bereik

• Ander bereik

• Communiceer vanuit integrale positie in samenleving

• Laat je wetenschap en technologie in brede zin zien

• Profiteer van de ervaring en hulp van WvdW

• Ontmoet organisaties uit andere disciplines



Veranderingen in praktische zin

• Aanmelden via weekendvandewetenschap.nl

• Invoeren activiteit-info via WvdW. Zichtbaar online bij:

– VNCI

– WvdW

– NEMO Kennislink

• Communicatie (precieze uitwerking volgt)

http://www.weekendvandewetenschap.nl/


#WvdW: Marketing en communicatie

› Landelijke campagne 

› Mediapartners

› Nieuwsplatform door het jaar heen

› Publieksonderzoek

› Praktische tools

 Kalender

 Online hulpmiddelen

 Promotiepakket

http://www.weekendvandewetenschap.nl/


#WvdW: Communicatiemiddelen

Betaalde media

› Abri campagne 

› TV spot

› Radio spot 

› Online campagne 

› Landelijke advertentiecampagne 

 Dagbladen 

 Regionale bladen



#WvdW: Communicatiemiddelen 

Doorlopend

› Website

› Nieuwsbrieven 

› Social Media 

› ‘Free’ Publicity 

- via ambassadeurs en reporter
- via het landelijk publieksonderzoek 



Gezamelijke communicatie

Uitgangspunten:

• Duidelijkheid voor bezoeker

• Niet té veel boodschappen

• Uitdragen belang chemie 

Positionering t.o.v. andere WvdW-deelnemers:

• Chemie uitgelicht (o.a. duidelijk aanwezige categorie)

• Te onderzoeken: Beeldmerk



Medewerkers betrekken

• Interesse in de filmpjes vanuit OCE en DIFFER met tips 
over het organiseren van een Open Dag?

• Neem dan contact op met Solange Cleutjens, door een e-
mail te sturen naar solange.cleutjens@e-nemo.nl

mailto:solange.cleutjens@e-nemo.nl


Océ

Mijn persoonlijke ervaring is dat we zoveel collega’s op de been hebben gekregen door het 
enthousiasme van enkele team leden, die vervolgens met niet aflatende energie zijn blijven 
vragen en motiveren. Het was geen concreet vooropgezet plan. Daar was de voorbereidingstijd 
te kort voor. Wat kan ik daar meer over vertellen?

Eenvoudige en daarom zo nuttige adviezen zijn:
- Begin op tijd met de voorbereidingen

- Betrek alle afdelingen vanaf de eerste dag bij het project
- Zoek in elke afdeling een enthousiaste en energieke ambassadeur
- Communiceer naar iedereen met dezelfde boodschappen

- Regel met directie/HR dat er een compensatie is: tijd voor tijd
- Maak duidelijk dat het niet een extra belasting is, maar dat het een bijdrage levert aan 
employee engagement (en dus strategische relevantie heeft) à trotse medewerkers
- Zorg voor een goede gids: Het ABC van het Weekend van de Wetenschap (iedereen op 
gelijke hoogte qua informatievoorziening)
- Voorzie de vrijwilligers van goede koffie en broodjes tijdens de open dagen
- Werk in shifts van maximaal 3 uur

- Organiseer na afloop een evaluatie: presentatie van de resultaten, foto’s, bier en 
bitterballen



DIFFER

Hieronder mijn tips op een rij:

* Oproep per 1 januari onder medewerkers om voorstellen in te dienen voor nieuwe proefjes, experimenten of demo's; Voorstellen worden 1 april 
beoordeeld en (meestal) vervolgens gesubsidieerd

· Start van organisatiecomité op 1 april = start van interne communicatie met als boodschap WAAROM is de open dag belangrijk, WAT ga jij doen en 
WAT heb je daarvoor van ons nodig:

· Mondelinge update aan alle medewerkers tijdens de maandelijkse mededelingen van de directeur in het bedrijfsrestaurant

· Poster
· Intranet

· Twee of drie leden van organisatiecomité lopen wekelijks door het lab en vragen alle groepshoofden wat ze gaan doen of wat zenog nodig hebben 
van ons

· In de laatste twee weken voorafgaand aan de open dag zijn er bijeenkomsten in de collegezaal waar medewerkers informatie krijgen over het 
complete programma en de onderdelen alsook hun vragen kunnen stellen

· Tijdens de maanden voorafgaand aan de open dag zit het organisatiecomité ook 'op' voldoende bemensing per demo/stand/experiment en 
honoreren we de behoefte van medewerkers om tijdens de open dag ook even te kunnen pauzeren of rondlopen

· De open dag begint met een gratis brunch voor alle medewerkers (ook degenen die niet aanwezig zijn tijdens de open dag zelf) en hun familie

· Tijdens de open dag zelf loopt comité zelf rond om te checken: hoe gaat het, wat is er nodig
· Na afloop van de open dag krijgen alle helpers een cadeaubon plus vier verlofuren als dank. Daarnaast worden meteen de eerste ruwe statistieken 
bekend gemaakt (bezoekersaantallen)
· Binnen twee weken na de open dag worden de complete statistieken gedeeld met de organisatie via de maandelijkse mededelingen in het 
restaurant, intranet en generieke mail aan iedereen

DOELGROEPEN

· Grotendeels via onze eigen medewerkers

· Open dagposter die door eigen medewerkers verspreid worden (denk aan buurthuis, school, stadhuis, etc.)
· Sociale media

· Eigen website

· Websites zoals 'Dagje weg'
· Direct mail aan publieke instellingen in de regio



Doelgroepen bereiken

• Start dichtbij huis

– Medewerkers

– Buurtbewoners

• Organisaties met bereik

– (PO/VO/HBO)Scholen

– Bibliotheken, Sportclubs, 

• Lokale media

– Uitagenda’s

– Lokale social media

– Stoppers

– Flyers/brieven



Vragen?



Best practices delen met elkaar


