
28 september 2019

Doel
Ontmoetingen genereren tussen: 

1. ondernemers die deze dag hun bedrijf openstellen en waar 
2. aanbieders van onderwijs, 
3. werkspecialisten van de gemeente, 
4. bedrijven met vacatures zich presenteren 
5. aan (potentiele) werkzoekenden

Werkfestival:
Sneeker ondernemers bieden werk!



Waarom Expeditie Werk
• Een kans om moeilijk vervulbare vacatures in krapte-sectoren onder de aandacht te brengen
• Om direct met werkzoekenden in contact te komen en een afspraak maken voor een gesprek 
• Organisaties zetten zich in de spotlight en enthousiasmeren toekomstige werknemers over de branche 
• Medewerkers en hun familie,  geïnteresseerden, klanten, leveranciers een inkijkje achter de schermen 

te bieden bij een collectief van bedrijven 
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Hoe?

• We starten op 28 september om 12.00 uur met een gezamenlijke, korte aftrap in een van de loodsen 
van Hoekstra voor alle belangstellenden

• Hier vindt de opening plaats
• Er zijn aanbieders van onderwijs (her- en omscholing), werkspecialisten van de gemeente en er zijn 

workshops, sollicitatietrainingen, kleur- en stijladvies, CV op video etc. 

• Vervolgens vragen we zoveel mogelijk bedrijven om hun bedrijven open te stellen van 13.00 tot 16.00 
uur zodat werkzoekenden / belangstellenden een tour kunnen maken langs verschillende bedrijven en 
te laten zien wat de Sneeker ondernemers werkzoekenden te bieden hebben

• Alleen bij veel deelnemers genereren we gezamenlijk veel publiciteit en daarmee ook veel bezoekers
• Zo zetten we Sneek gezamenlijk weer positief op de kaart! 
• Van 16.00 tot 17.00 sluiten we, samen met de ondernemers en bij Hoekstra, het werkfestival af onder 

het genot van een hapje en een drankje
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Doelgroep

• Werkzoekenden (uit en buiten deze regio) 
• Examenleerlingen / afgestudeerden
• ZZP-ers die (deels) in dienstverband willen werken
• Statushouders
• Mensen met een beperking en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt
• Studenten die een stageplek zoeken
• Werkzoekenden die zich willen laten her- of omscholen
• Geïnteresseerden
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Wat levert het op als je meedoet?

• Meeliften op het collectief van publiciteit (website, krant, twitter, facebook)
• Een kans om je bedrijfsprocessen te laten zien aan werkzoekenden 
• Vinden van nieuwe werknemers of nieuwe klanten
• Familie en vrienden van de (trotse) medewerkers de kans bieden om hun werkplek te laten zien
• Open Huis voor de leveranciers/buren/potentiele klanten
• Een mooie reden om je bedrijf weer eens even helemaal spic en span te maken
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Wat doen wij voor de deelnemende bedrijven

• De algehele organisatie van de dag
• Zorgen voor veel publiciteit via website, kranten 

en social-media
• Speciale bijlage in de krant met daarin een eigen 

advertentie
• Filmpje op de website – vacature video of korte 

impressie van het bedrijf
• Beachflag en poster
• Voorlichting over het Werkfestival / Expeditie 

Arbeidsmarkt op de scholen
• Als organisatie denken wij mee over de eigen invulling 

van een activiteit bij het bedrijf
• Wij verzorgen de officiële opening van Expeditie 

Arbeidsmarkt en de invulling van het Werkfestival
• Nodigen voor de officiële opening - breed - gasten uit

Deelnamekosten € 250,00 (excl. BTW) 

• Media aandacht, advertentie/redactioneel 
stuk in meerdere kranten en met 
doorplaatsing naar meerdere regio’s

• Video (zelf aanleveren, korte, (1-1,5 minuut) 
presentatie van het bedrijf of product of 
dienst of vacature) voor op de website van 
het Werkfestival/Bedrijvenexpeditie en delen 
via de social media kanalen
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Programma

12.00 - 13.00 uur   Ontvangst, opening, openingshandeling Werkfestival Sneek in de loods bij 

Hoekstra Transport

13.00 - 16.00 uur   Ontmoetingen op het kennis- en informatieplein bij Hoekstra Transport en op 

Bedrijven Expeditie bij Sneker ondernemers 

16.00 – 17.00 uur  Informele afsluiting, netwerken met hapje/drankje bij Hoekstra Transport
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Wat verwachten wij van de deelnemende bedrijven 

• Het openstellen van het bedrijf van 13.00 tot 16.00 uur 

• Iets actiefs en origineels bedenken voor deze dag 

• Iets weggeven aan de bezoekers? (niet verplicht uiteraard)

• Tijdig informatie / logo of redactioneel stuk aanleveren voor de media/kranten

Meedoen?

Meld je aan via: https://werkfestivalsneek.nl/inschrijven/

Meer informatie: info@werkfestivalsneek.nl
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