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Bedrijvenfederatie 

Gooi en Vechtstreek 

      OPLEGGER 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Werkgeversevent 

Verspreiden Ja 

Contactpersoon Trees van der Werf 

Eenheid Inkoop en Contractbeheer / Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek 

E-mail t.vdwerf@wspgv.nl  

Kenmerk 19.0009769 

Datum 30 maart 2019 

 

Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Instemmen met het dekken van de kosten voor een regionaal 

werkgeversevent (á € 15.000) uit het budget van de Werkkamer.  
 

Toelichting 

Beknopte toelichting 

In overleg met de werkgeversorganisaties uit de Werkkamer, stelt het  Werkgeversservicepunt Gooi 

en Vechtstreek voor om een groot regionaal Werkgeversevent organiseren voor (potentiele) 

inclusieve werkgevers uit de regio. Doel is om inclusief werkgeverschap opnieuw goed onder de 

aandacht te brengen, een aantal complimenten uit te reiken aan Smaakmakers en om extra 

bekendheid te organiseren voor het Werkgeversservicepunt. De Werkgevers uit de Werkkamer 

hebben meermaals geadviseerd om in 2019 een dergelijk werkgeversevent te organiseren. 

Voorgesteld wordt om eind september (na het zomer reces) het event te organiseren. Tevens wordt 

voorgesteld om de kosten voor de organisatie (circa € 15.000) te dekken uit het budget van de 
Werkkamer. In het bijgevoegd memo staat een nadere onderbouwing van het ingeschat benodigd 

budget opgenomen.  

 

Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Memo Werkgeversevent.  
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MEMO 

Werkgeversevent 

 

 

Aan Werkkamer 

Van Trees van der Werf 

Organisatie Menno Knopperts, Yvette de Vries, Tico Visser, Luuk Wegman en Ergul Yilmaz 

Datum 30 april 2019 

Kenmerk Werkgeversevenement najaar 2019 

 

Aanleiding: Organiseren van grootschalig werkgeversevenement (200-300 inclusieve werkgevers en 

potentiele inclusieve werkgevers uit de regio Gooi en Vechtstreek) 

Doel: Het vergroten van de bekendheid van de Banenafspraak, de Participatiewet en het WSP onder 

werkgevers met als doel binden van werkgevers aan het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek  

Voorlopige invulling programma: Opening, spreker 1 (publiekstrekker/trendwatcher), spreker 2 

(inhoudelijk/werkgever), 3 à 4 inhoudelijke workshops/kennissessies die gerelateerd zijn aan inclusief 

werkgeverschap, afsluitende netwerkborrel 

Voorlopige datum: 19 september 2019  

Tijdstip: 16.30 – 20.30 uur 

Voorlopige locatie: Spant! in Bussum  

Aanvullende aandachtspunten: Vroegtijdig werkgevers informeren over datum en doel event, extra aandacht 

besteden aan de uitnodigen (evt. lokaal door wethouder laten ondertekenen), workshops/kennissessies 

gericht op praktisch invulling geven aan inclusief werkgeverschap (hoe kunnen werkgevers inclusief 

worden?). 

 

Deze memo is bedoeld als indicatie voor het benodigde budget  

 

onderdelen                 schatting kosten in € (excl BTW) 

 

Locatie en catering (incl. borrel en broodjes/soep op basis van 

nacalculatie) 

6.000 - 7.500  

Spreker 1 (publiekstrekker) Leen Zevenberger, affiniteit met 

onderwerp, schrijver van ’t is groen en groener wordt het niet) 

2.000 (inclusief 150 boeken 

van spreker)   

Spreker 2 (inhoudelijk/werkgever) Eigen inbreng 

Workshops/kennissessies: Inclusief werkgeverschap, Banenafspraak, 

Statushouders, etc.  

Eigen inbreng 

Publiciteit (marketing en pr)  
- persoonlijke email met save the date naar warme contacten  

- stijlvolle uitnodiging (kaart met opvallende envelop) naar 500 werkgevers uit de regio 

- via bedrijfsverenigingen persoonlijk uitnodigen 

- participeren in nieuwsbrieven derden  

- elke bestaande relatie nodigt twee collega ondernemers uit 

- lokale wethouders vragen om uitnodiging te ondertekenen 

2.000 

Aankleding (banners / barrista / etc.)  5.000 

Voorlopige indicatie totaalbedrag  15.000 euro (excl. BTW) 

 

Financiële vraagstelling: Is de werkkamer bereid deze financiering geheel voor haar rekening te nemen met 

als doel het thema ‘Inclusief Werkgeverschap’ actie onder de aandacht te brengen bij werkgevers in de regio 

en daarmee de naamsbekendheid van het Werkgeversservicepunt te vergroten? 

 


