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Bigday Foodvalley regio - 17 april 2019 
Netwerk & Inspiratie Koffie 09.45 - 11.15 uur 

 



 

 

Uitnodiging 

‘Bigday Netwerk & Inspiratie Koffie’ op Bigday Foodvalley regio 

17 april 2019 09.45 uur - 11.15 uur 

Hotel Van der Valk Veenendaal, aan de A12, Bastion 73, Veenendaal. 

 

Bigday Netwerk & Inspiratie Koffie voor genodigden - aansluitend op de kick-off voor de studenten 

Dé bijeenkomst om u bij te laten praten en het netwerk te ontmoeten dat werkt aan een kansrijke toekomstbestendige 

arbeidsmarkt in de regio Foodvalley! In tijden van krapte op de arbeidsmarkt staat deze editie, naast 21st-centuryskills, 

‘werving en selectie van doelgroepen’ centraal. We delen ervaringen, inzichten en bouwen aan het netwerk met aantal 

belangrijke partijen. Aanwezig zijn mbo-studentambassadeurs, wethouders, beleidsmakers, werkgevers en relaties van 

VNO-NCW Veluwevallei, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio en van het Werkgeversservicepunt Regio 

Foodvalley, onderwijsdirecteuren en beleidsmakers van het Dulon College, Technova College en Aeres MBO.  

 

Uw ervaring, inzichten en uw persoonlijke aanwezigheid in dit gezelschap wordt door mij zeer op prijs gesteld. 

Vanwege de vele partners in dit project kan het zijn dat u deze uitnodiging meermaals ontvangt.  

Graag aanmelden via www.bigdayfoodvalley.nl/tickets. 

http://www.bigdayfoodvalley.nl/tickets


 

Programmaonderdelen 09.45 uur - 11.15 uur 

-Inloop: 09.45 uur - 10.00 uur. 

-Inleiding: ‘Arbeidsmarkt van de toekomst in de regio Foodvalley:  

wervingsmethoden die werken (onderzoek WSP Regio Foodvalley): Bob van den Berg, initiator Bigday Foodvalley regio; 

-Praktijkvoorbeeld inclusief werkgeverschap: Elias Helms, bedrijfsleider Werkreturn De Vallei;  

-Visie vanuit het mbo: de heer Jan Jacob Van Dijk, voorzitter College van Bestuur COG; 

-Speedmeet: ‘De beste ideeën voor een kansrijke en toekomstbestendige regionale Foodvalley arbeidsmarkt’; 

-Kansen in de regio: Coördinerend wethouder Arbeidsmarkt Hester Veltman licht haar toekomstvisie toe. 

Indien u wenst, kunt u ook de energieke aftrap voor de studenten om 08.45 uur meemaken. 

 

Aanmelden online 

Ik verheug me erop u in dit kader te ontmoeten, samen de regio weer sterker te maken en ook met elkaar nieuwe 

kansen te verkennen en te verbinden. Wij weten graag op wie we kunnen rekenen.  

Daarom het vriendelijke verzoek u aan te melden, uiterlijk 2 april 2019, gratis, via www.bigdayfoodvalley.nl/tickets.  

Vanwege het besloten karakter is de link niet online zichtbaar, maar dient overgetypt te worden. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de samenwerkende partijen, 

Hester Veltman  

Coördinerend wethouder Arbeidsmarkt 

http://www.bigdayfoodvalley.nl/tickets


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bigdayfoodvalley.nl 

Bigdayfoodvalley 

@bigdayfoodvalley 

@bigdayfv 

#BigdayFV #startjouwnetwerk 

 

 

Een kansrijke en toekomstbestendige arbeidsmarkt in onze regio is een opgave die gezamenlijke inzet van onderwijs, 

overheid en bedrijfsleven vergt. Daarom bundelen 14 partijen hun krachten en hun netwerken in het jaarlijkse project 

Bigday Foodvalley regio. Acht gemeenten (Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, 

Wageningen), 350 mbo-studenten van drie regionale mbo’s, (Dulon College, Technova College, Aeres MBO), drie 

werkgeversorganisaties VNO-NCW VeluweVallei, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio (FOV), Werkgeversservicepunt 

Regio Foodvalley (WSP) en zo’n 175 regionale werkgevers, organiseren gezamenlijk ‘Bigday Foodvalley regio’. Bigday 

Foodvalley regio activeert studenten, docenten, beleidsmakers, werknemers en ondernemers en faciliteert hen in het leren en 

aanleggen van netwerken met elkaar. 

Bigday Foodvalley regio streeft drie doelen na. Eén: bewustwording te creëren over de kansen die in netwerken zitten, 

twee: netwerkskills aan te leren en drie: meer verbindingen tussen mensen in het bedrijfsleven en mbo-studenten te 

verzorgen. Een goed georganiseerde voorbereiding eindigt op het evenement alwaar de studenten workshops van 

professionals krijgen, in elkaars netwerk zoeken naar kansen én in tweetallen bij deelnemende bedrijven in de regio op 

bezoek gaan voor een netwerkgesprek. In 2019 doen zo’n 350 mbo-studenten en 175 werkgevers mee. 


