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ZET UW DEUREN OPEN BinnenKijken bij Bedrijven
BinnenKijken bij Bedrijven wordt georganiseerd door WerkgeversServicepunt 
(WSP) Midden-Holland. WSP stimuleert werkgevers om op een mensgerichte, 
slimme en fi nancieel aantrekkelijke manier te ondernemen om méér mensen in 
de arbeidsmarktregio aan het werk te helpen én te houden. 

wspmiddenholland.nl

BinnenKijken bij Bedrijven wordt ondersteund door VNO-NCW en de ondernemers-
verenigingen in de regio:

DOE OOK MEE, 
EN ZET UW 
DEUREN OPEN! 

202313    17 MAART



Van 13 t/m 17 maart 2023 kunnen bedrijven en organisaties in Bodegraven- 
Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen hun deuren weer openzetten 
voor binnenkijkers: mensen die een nieuwe baan willen, denken aan een 
carrièreswitch, een werkervaringsplaats zoeken of stage willen lopen. 
Zo gee�t u potentiële medewerkers een goed beeld van hun mogelijkheden 
bij uw bedrijf. En zelf ziet u zó wie geknipt is voor het werk!

Schrijf u in vóór 30 januari 2023: 
binnenkijkenbijbedrijven.nl/registratie

Van logistiek, bouw en transport tot zorg, schoonmaak, 
groen, techniek, ICT en zakelijke dienstverlening: BinnenKijken 
bij Bedrijven is voor álle sectoren. Dit jaar haakt ook het onderwijs 
aan. Omdat scholen hard op zoek zijn naar personeel. Maar ook 
voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt! 
Geïnteresseerd? Mail naar info@binnenkijkenbijbedrijven.nl.

BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB) is hét event voor werkgevers 
om op een laagdrempelige manier potentiële werknemers 
te ontmoeten. Wilt u in beeld komen bij werkzoekenden en 
stagiairs? Doe dan mee!

Meedoen is eenvoudig

Ga naar binnenkijkenbijbedrijven.nl/registratie en registreer uw bedrijf. 
Als u inlogt, kunt u uw eigen pagina op binnenkijkenbijbedrijven.nl 
inrichten. 

Maak een aansprekend bedrijfsprofi el met logo, foto en eventueel een 
kort fi lmpje.

Geef aan wanneer bezoekers welkom zijn. Zet u uw deuren één dagdeel 
open of meerdere? Hoe u zich die dag(en) vervolgens presenteert, is 
helemaal aan u. Voert u een-op-eengesprekken, gee�t u een rondleiding 
of gaat u speeddaten? WSP faciliteert, u houdt de regie!

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 30 januari 2023 via de BKBB-site bij 
u aanmelden. U ontvangt daarvan een automatisch gegenereerd bericht. 

U onderhoudt vanaf dat moment zelf het contact met uw bezoekers. 
U kunt ze een bevestiging en/of reminder sturen of bijvoorbeeld vragen 
om hun cv mee te nemen.

WSP verzorgt de publiciteit voor het hele event. Maar deelt u vooral ook 
uw eigen open dag via uw website, nieuwsbrief en/of sociale media! 
Zo kunt u meer bezoekers trekken. 

Hee�t u al een profi el op de site? 
Dan kunt u dat eenvoudig updaten en live zetten!
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Vragen?
Neem contact op met WSP via info@binnenkijkenbijbedrijven.nl.

http://www.binnenkijkenbijbedrijven.nl/registratie
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