
SCHRIJF UW BEDRIJF OF ORGANISATIE NU IN OP 
KOMBINNENBIJBEDRIJVEN.NL    

SAMEN WERKEN AAN HET GROENE HART 
KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN is geïnitieerd 

door het regionale platform Groene Hart Werkt! 

Via dit platform werken bedrijfsleven, onderwijs 

én overheid samen aan circulaire economische 

initiatieven in het Groene Hart. 

Meer weten: groenehartwerkt.nl

SCHRIJF UW BEDRIJF OF ORGANISATIE
NU IN OP KOMBINNENBIJBEDRIJVEN.NL 

GEMOTIVEERDE NIEUWE MEDEWERKERS
ONTMOETEN OF SLIMME STAGIAIRS SCOREN?
DOE MEE MET...

VAN 11 T/M 16 MAART 2019



Kansen voor u
Tijdens de actieweek zetten bedrijven 
en organisaties in uw regio de deuren 
open voor binnenkijkers. Mensen die 
een nieuwe baan willen, die denken 
aan een carrièreswitch,
een stageplek of vrijwilligerswerk 
zoeken of die gewoon nieuwsgierig 
zijn naar wat er bij u gebeurt. 
Binnenkijkers krijgen een goed beeld 
van hun mogelijkheden bij uw
bedrijf. En u ziet zó of er geschikte 
kandidaten bij zijn.

Wij maken het u makkelijk
Zowel voor de bedrijven als voor 
de bezoekers kregen veel van de 
vrijblijvende kennismakingen van 
vorige edities van KOM BINNEN BIJ 
BEDRIJVEN een succesvol vervolg. 
Doe daarom (weer) mee. De KOM 
BINNEN BIJ BEDRIJVEN organisatie 
is verder geprofessionaliseerd en u 
wordt nog beter gefaciliteerd. Op 
kombinnenbijbedrijven.nl vindt u alle 
informatie én een inschrijfformulier. 
Regel het snel, het is gratis!

Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Denkt u aan een 
stagiair of wilt u mensen ontmoeten die geïnteresseerd zijn in 
uw bedrijf? Doe dan mee met KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN. 
Een speciale actieweek in uw gemeente, waarin werkgevers en 
potentiële medewerkers elkaar ontmoeten. Met veel succes! 
Misschien heeft u al een keer meegedaan.

Bodegraven-Reeuwijk
Sander van Alten
svanalten@bodegraven-reeuwijk.nl
06 - 51 75 89 82

Gouda
Maya Ramdaras
maya.ramdaras@gouda.nl
06 - 43 38 52 93

Liëlle Holman
lielle.holman@uwv.nl
06 - 23 24 18 91

Krimpenerwaard
René Kuzee
r.kuzee@krimpenerwaard.nl
06 - 22 83 73 75

Molenlanden
Louisa Broens
louisa.broens@jouwgemeente.nl
06 - 46 88 45 38

Waddinxveen
Maud van Koeveringe
m.van.koeveringe@waddinxveen.nl
0182 - 62 48 94

Woerden
Nanette Mostert
nanette@samenvoorwoerden.nl
06 - 47 67 60 21

Zuidplas
Maaike Kuipers
m.kuipers@zuidplas.nl
06 – 40 15 12 82

Zo doet u gratis mee:

 SCHRIJF NU IN 
 Ga naar kombinnenbijbedrijven.nl en meld uw bedrijf of organisatie aan. 

 WIJ GAAN VOOR U AAN HET WERK 
 U ontvangt direct een e-mail met details, tips en handige weetjes. U krijgt  
 gratis publiciteit in de regio. U ontvangt gratis promotiemateriaal. Uw  
 bedrijf wordt gezien door alle bezoekers van kombinnenbijbedrijven.nl.

 U HOUDT DE REGIE
 Alle aanmeldingen van binnenkijkers ontvangt u direct in uw mailbox.
 U onderhoudt rechtstreeks contact met uw binnenkijkers en informeert 
 ze over uw organisatie en uw activiteiten. U bepaalt hoe uw 
 KOM BINNEN BIJ BEDRIJVEN-week er uit ziet. Kiest u voor één of 
 meer open dagen? Een rondleiding? Een speeddate, een presentatie 
 of een demonstratie? Wij denken graag mee.
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Ontmoet uw nieuwe mensen 
van maandag 11 t/m zaterdag 
16 maart 2019

Vragen? Neem contact op met de projectleider in uw gemeente


