Nederlands
AI Netwerk
doet het 2.0
door cees hoogendijk en marcel van marrewijk

mede
dankzij
Mindz

D

e eerste officiële bijeenkomst van het Neder-

Twee-punt-nul is een veelgebezigde term voor op (digitale)

lands AI Netwerk vond plaats op 27 november

wijze interactief met elkaar samenwerken. Twee-punt-nul

2008. Met de kennis van nu zou je de organi-

staat voor digitaal ontmoeten, ontwikkelen, samenwerken,

satie ervan 1.0 kunnen noemen… Dat zegt ove-

zaken doen. Praat je over 2.0 dan praat je over sociale net-

rigens niets over de meteen al grote mate van

werken. Praat je over sociale netwerken, dan kun je niet

interactiviteit tijdens de bijeenkomst die door 40 AI-geïnte-

meer heen om webplatforms zoals LinkedIn en Facebook.

resseerden en -genodigden werd bezocht. Maar de tweede

En praat je over webplatforms, dan is een van Nederlands

netwerksessie, op 2 maart in het Haagse Stadhuis, kende

sterkste groeiers wel het socio-business platform Mindz.

een volledige 2.0 ondersteuning. Wat is dit voor cryptische

De AI netwerkbijeenkomst van 2 maart 2009 is grotendeels

codering?

op foto en film geregistreerd. Maar ook de deelnemers registreerden zich. Ter plekke wel te verstaan als deelnemer van

Twee-punt-nul staat
voor digitaal ontmoeten,
ontwikkelen, samenwerken,
zaken doen

het digitale plaza dat speciaal voor ons AI Netwerk in het
leven is geroepen. Dank aan Mindz-specialisten Jeroen van
der Schenk en Kees Romkes voor hun aanwezigheid, advies
en begeleiding ter plekke! De benaming plaza zegt het al een
beetje: een digitaal marktplein, van oudsher een ontmoetingsfunctie. Mensen komen er samen en verbinden zich.
Vroeger was die functie van het plein of de markt nog veel
sterker. Het marktplein, de Plaza Major, was de plaats waar
het laatste nieuws, ideeën en verhalen werden uitgewis-
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seld. Het was daarnaast de plek waar vraag en aanbod van

stukje tastbaarder. En misschien is er op dit moment weer

goederen samenkwamen. Een smeltkroes van activiteit en

een plaza bijgekomen. De grap van Mindz.com is dat elke

nieuwe initiatieven. Mindz.com biedt de (gratis) mogelijk-

deelnemer zelf weer een plaza kan starten. Gelijkwaardig-

heid om zelf zo’n plaza in te richten, wat we op 2 maart ter

heid en wederkerigheid zijn daarbij belangrijke trefwoor-

plekke hebben gedaan… en goed gevuld. Na 2 maart was het

den.

NL AI Netwerk geëquipeerd met het digitale gereedschap

Ben je eenmaal aangeland in de Mindz.com omgeving, en

waardoor elke deelnemer elke andere gemakkelijk kan vin-

toets je het zoekwoord ‘appreciative inquiry’ in, dan kom je

den, en waarbij het netwerk als geheel met iedere deelnemer

veel meer linkjes tegen dan het AI-netwerkplaza. Je komt

kan communiceren en andersom.

namelijk allerlei Mindzers tegen (wel of niet lid van het
plaza) die AI in hun vaandel hebben. Je komt weblogberich-

Om dit alles zelf te bekijken, en om misschien zelfs meteen

ten tegen die over AI handelen, Fora en Frequently Asked

aan te haken, moet je surfen naar de weblink http://www.

Questions, Wiki-pagina’s of zelfs hele Events. Het behoort

mindz.com/plazas/AI_Netwerk. Maar je kunt ook begin-

allemaal tot de gratis functionaliteit van Mindz.com.

nen bij www.mindz.com en dan het zoekwoord AI netwerk
intoetsen. Dan kom je er ook. En aangezien het aantal ont-

Het AI Netwerk maakt niet alleen gebruik van de digitale

moetings- en samenwerkingsmogelijkheden vrijwel onein-

ontmoetingsplaats Mindz, maar ook regelmatig – voor

dig is, laat het zich op papier nauwelijks omschrijven en

werkgroepen en netwerkbijeenkomsten – van de sociaal

kun je maar beter zelf even gaan grasduinen. Pas op, het is

constructieve ontmoetings- en vergaderlocatie Seats2Meet.

zeer verbindend! Twee-punt-nul zogezegd.

Zowel Seats2Meet als Mindz.com zijn ondernemingen van
CDEF Holding van Ronald van den Hoff en Mariëlle Sijgers.
Hun concept gaat nog veel verder dan ‘sociale software’. De
fysieke ontmoeting hoort er altijd bij. Evenals het delen van
kennis en ervaring, en het leren van elkaar en werken met
elkaar. Om je een idee te geven: Seats2Meet verstrekte een
aantal keren een vergaderruimte, of zelfs de complete grote
zaal, voor bijeenkomsten van het NL AI Netwerk. De wederprestaties onzerzijds bestaat steevast uit het voeden van het
Mindz-plaza met foto’s, verslagen, filmpjes, nieuwe deelnemers (dus nieuwe Mindzers), kortom: met vulling (content)
voor het Mindz-systeem. En juist die vulling zorgt ervoor
dat het blijft floreren en groeien. Dat is win-win. Kortom:
een bedankje aan CDEF, Mindz.com, Seats2Meet voor het
ondersteunen van de ontwikkeling van het Nederlands AI

Inmiddels is het AI Netwerkplaza een soort moederplaza ge-

Netwerk is hier wel op zijn plaats.

worden. Want er zijn ook dochters ontstaan, zoals het (sub)
plaza De Waarde van Kracht, dat speciaal is geformeerd
rond het initiatief om 100 organisaties te enthousiasmeren
voor een AI-pilot, en aldus om AI stevig op de Nederlandse

Dit eerste AI Magazine ondersteunt de promotie van het

landkaart te zetten. Er is een subplaza aangemaakt voor AI

AI gedachtegoed en in het bijzonder de werving van 100

Research – meteen maar ook tweetalig, want Mindz is ‘mul-

organisaties die een AI-pilot zouden willen doen. Het moge

ti language’ – dat deelnemers kent die graag nader onder-

duidelijk zijn. Elk van die 100 organisaties krijgt, naast de

zoek plegen naar de effecten van Appreciative Inquiry. Ook

training, de ondersteuning en de expertise op AI-terrein, te-

het Vlaamse netwerk ontwikkelen vanuit talent en bezieling

vens de mogelijkheid om een eigen plaza in te richten, om

haakte aan op MINDZ. Rond het boek Leiden naar talent en

haar pilot-traject en zichzelf op gepaste, want waarderende

bezieling ontstond inmiddels ook een plaza, en de events

wijze te etaleren. Een extra argument om je als pilot aan te

van dit netwerk worden voortaan beheerd vanuit MINDZ.

melden wellicht?

Dat maakt de connectie Vlaanderen-Nederland meteen een
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