
FAQ De Wasstraat Inspiratiesessies 
 
Q: Waar vinden de sessies plaats? 
A: De Inspiratiesessies vinden online plaats, u kunt deelnemen via Microsoft Teams. 2 dagen van 
tevoren krijgt u een link toegestuurd met uitnodiging zodat u online kunt deelnemen. 
 
Q: Is er ruimte voor vragen of inbreng van deelnemers? 
A: Ja, via de chat van de online sessie is het mogelijk om vragen in te sturen. Deze zullen 
beantwoord worden door de chat-moderators. Mogelijk is er tijd om een vraag plenair te te bespreken. 
Diot wordt beoordeeld door de chat-moderatoren en presentatoren.  
 
Q: Kan de sessie op een later moment worden teruggekeken? 
A: Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn bij de Inspiratiesessies dan is het na afloop mogelijk 
om in uw eigen tijd de sessie terug te kijken. Mensen die zich hebben aangemeld ontvangen de week 
na de sessies een mail met een samenvattende rapportage en terugkijklink.  
 
Q: Is er mogelijkheid om tijdens/na de sessie in contact te komen met andere deelnemers? 
A: De sessie vindt plenair plaats. Gedurende de sessie is dus geen mogelijkheid voor interactie 
tussen de deelnemers.  
 
Q: Wie zijn er allemaal aanwezig bij de Inspiratiesessie? 
A: Kijk voor de volledige invulling van het programma op de website www.human.nl/inspiratiesessies. 
Er is een kleine groep deelnemers in beeld. Overige deelnemers zijn niet zichtbaar.  
 
Q: Ik heb een succesverhaal aangemeld, waarom is deze wel/niet uitgenodigd voor de 
Inspiratiesessie? 
A: We zijn overweldigd door het grote aantal bijzondere succesverhalen. Helaas konden we slechts 
twee succesverhalen per regio in de schijnwerpers zetten. Onze redactie heeft zo zorgvuldig mogelijk 
een selectie gemaakt. Criteria hierbij waren vooral diversiteit in grootte en bedrijfstak van het bedrijf. 
Benieuwd naar de geselecteerde succesverhalen? Kijk voor meer informatie op de website: 
www.human.nl/inspiratiesessies  
 
Q: Ik heb mij aangemeld maar ik kan mijn link nergens vinden, hoe kan ik mijn uitnodiging krijgen? 
A: Kijk voor de zekerheid of uw bevestigings-/uitnodigingsmail die u twee dagen van tevoren krijgt niet 
per ongeluk in de spam-inbox is beland. Ook is de uitnodigingslink 24 van tevoren beschikbaar op de 
website en te vinden bij de betreffende sessie. 
 
 


