
  

12 en 13 oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

Westfriese bedrijven: ontmoet uw toekomstige 

werknemers, klanten of inwoners 

 

 
Na een succesvolle eerste editie van de Kom Binnen bij Bedrijven Dag in 

2017 komt er een nieuwe editie in 2018. Om studenten kennis te laten 

maken met mogelijk toekomstige werkgevers. Om werkzoekenden op de 

arbeidsmarkt een kans te bieden. Om schoolklassen een idee te geven 

van wat er hier allemaal gebeurt. Maar ook om familie, vrienden of 

buren met trots het bedrijf te laten zien. Deze Kom Binnen bij Bedrijven 

Dag zal plaatsvinden op 12 & 13 oktober 2018.   

 

Ben Tap, wethouder gemeente Hoorn: “In de Agrarische sector kent men het succesvolle 

concept: Kom in de kas. Een open dag waarbij belangstellenden bij verschillende bedrijven 

kunnen kijken. Tijdens de Kom Binnen bij Bedrijven Dag krijgt u de kans om te kijken bij 

verschillende bedrijven in de regio uit alle sectoren. Het valt mij bij ieder bedrijfsbezoek 

weer op wat een voorrecht het is om in het bedrijf van een ondernemer te mogen kijken. 

Ik word nog iedere keer verrast door de verscheidenheid aan innovatieve bedrijven in onze 

regio.” Bent u trots op uw bedrijf? Open dan uw deuren en ontmoet uw toekomstige 

medewerker, klant of inwoner.  

 

Voorinschrijving 

Maak uw interesse kenbaar via projectleider Ronald Koenen: 

ronald.koenen@werksaamwf.nl. De organisatie neemt dan in de loop van het 

jaar contact met u op voor de verdere invulling van uw programma.  

mailto:ronald.koenen@werksaamwf.nl


 

 

 

De Westfriese gemeenten voeren tussen 2015-2019 een Regionale 

Economische Agenda (REA) uit. De essentie van de REA is het 

borgen en versterken van de economische vitaliteit in de regio. Een 

initiatief daarbinnen is de Kom Binnen bij Bedrijven Dag! Een 

initiatief dat de economie en arbeidsmarkt stimuleert. Inwoners, 

bedrijven, ondernemers, organisaties en onderwijsinstellingen 

zoeken de verbinding om Westfriesland een energieke impuls 

geven. De winst van verbinden! 

 

Kom Binnen bij Bedrijven Dag 2018 is een initiatief van: 




