
HOE BEREIK JE 
WERKZOEKENDEN

… en hoe bied je werkenden 
de mogelijkheid om zich te 
oriënteren op een volgende 

stap in hun loopbaan?



WIE ZIJN WIJ
DEBROEKRIEM

is een platform voor en door 
werkzoekenden

VERA SLEUTELS

Projectleider Nationale 
Werkbezoekdag 2019 



DE KRACHT VAN 
NETWERKEN

• DeBroekriem is een vrijwilligersorganisatie sinds 2013

• De events worden georganiseerd door collega baanzoekers

• Verbeter sollicitatieskills, vergroot netwerk en ontmoet nieuwe mensen

Meet-upEvent Workshop



HISTORIE



ONBEKEND 
MAAKT 

ONBEMIND

Enthousiasmeer 
geinteresseerden voor jouw vak

Kom in contact met potentiele 
nieuwe werknemers

Zet jouw werkgever of branche 
op de kaart



WAAROM 
MEEDOEN

Je vindt maatschappelijk 
verantwoord ondernemen belangrijk

Je wilt meer bekendheid geven aan jouw 
branche of organisatie

Je bent op zoek naar geschikte kandidaten

Je vindt duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers belangrijk



WAT IS EEN 
WERKBEZOEK

Voer een netwerkgesprek met een 
medewerker. Het is leuk om over je 
werk en branche te praten met een 
werkzoekende..

…of geef een rondleiding door 
jouw bedrijf. Het is interessant 

om te laten zien hoe jullie bedrijf 
werkt….

… of voer samen een opdracht uit. 
Het is inspirerend om een 
werkzoekende jouw werk te laten 
ervaren…. 

…of geef een presentatie over 
jouw bedrijf. Het is leerzaam om 
te weten wat het werken in jullie 

bedrijf of branche inhoudt!



RESULTATEN NWBD 2018
werkgevers



WERKGEVER
NWBD 2018

“Wij hebben meegedaan 
aan de Nationale 

Werkbezoekdag 2018 en 
hebben daardoor 2 

nieuwe leerlingen kunnen 
aannemen!”



AD BOS

WERKZOEKENDE
NWBD 2018



SAVE THE DATE

EN

MELD JE NU AAN!



Meld je organisatie NU 
aan op de website 

• Schrijf een korte intro over waarom werkzoekenden 
bij jou langs moeten komen en geef aan wat ze van 
jou op die dag kunnen verwachten

• Geef aan op welke tijden je werkzoekenden wilt 
ontvangen en het maximaal aantal werkzoekenden 
dat jouw organisatie aan kan/ wil

• Vul de vereiste contactgegevens in en upload je 
logo.

WWW.WERKBEZOEKDAG.NL

Je bent klaar voor de ontvangst van werkzoekenden 
tijdens de Nationale Werkbezoekdag!



Meld je als werkzoekende 
aan op de website 
(vanaf 1 oktober)

• Geef aan bij welke werkgever je graag een 
werkbezoekdag wilt afleggen en waarom, 

of
• Selecteer een werkbezoek bij een van de reeds 

aangemelde werkgevers

• Vul je contactgegevens in.
WWW.WERKBEZOEKDAG.NL

Je bent klaar om op werkbezoek te gaan 
tijdens de Nationale Werkbezoekdag!



MEER WETEN?

Ik beantwoord graag vragen en 
sta open voor tips, suggesties en 

samenwerking!

info@werkbezoekdag.nl

mailto:info@werkbezoekdag.nl


WEBINAR

Voor een korte samenvatting,

Om vragen te stellen,

Voor afwezigen vandaag,

Wvttk

DATA:
Woensdag 11 september 10:30 – 11:15

Donderdag 12 september 14:30 – 15:15


