Handreiking
Organisatie Talentenbeurs
Amsterdam West
Creëren en presenteren van kansen
6 december 2013

1

2

Colofon
Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben meegewerkt Bureau
Queste, lokale ondernemers, maatschappelijke organisaties en verschillende spelers die actief zijn op de
arbeidsmarkt. De Talentenbeurs is een instrument, ontwikkeld om vrijwillige inzet te stimuleren en bewoners uit
Amsterdam West meer perspectief te bieden richting betaald werk.
Uitgave: 2013
Opdrachtgever: Amsterdam West, Gerda Sordam
Auteur: Bureau Queste, Nera Jerkovic
Vormgeving: Rouella Maria (2Colored)
Fotografie: Anush Avetisyan (St. Anush)
Onze dank gaat naar alle organisaties die hun kennis en ervaring ter beschikking hebben gesteld voor de
organisatie van het Talentenbeurs. Alle Bureau Queste, Stichting Anush, DWI, ABC, Tempo Team en ZID Theater
en in het bijzonder de deelnemers voor hun enthousiasme en hun positive bijdrage.
Contactpersoon:
Gerda Sordam
E: g.sordam@west.amsterdam.nl
T: 020 253 0251
Bezoekadres:
Bos en Lommerplein 250
1055 EK Amsterdam
Postadres:
Postbus 57239
1040 BC Amsterdam
www.west.amsterdam.nl/talentenbeurs

3

Inspirerend, laagdrempelig en vanuit eigen kracht!
‘Door in beweging te komen voelen mensen zich beter, ontdekken ze
wat ze allemaal kunnen en zien ze perspectief voor zichzelf.’
4
Foto: Stadsdeel West

Voorwoord

Elk mens is bijzonder en iedereen heeft z’n eigen talenten. We zien echter dat velen zich niet bewust
zijn van wat ze allemaal kunnen, hoe ze hun verborgen talenten kunnen aanboren en hoe ze die talenten
kunnen inzetten voor eigen ontwikkeling en voor de samenleving.
In Amsterdam gaat de Dienst Werk en Inkomen (DWI) over het toe leiden naar betaald werk van mensen
die in principe direct bemiddelbaar zijn, ofwel: hen die staan op de zogenaamde trede 3 en 4 van de
participatieladder. Amsterdam West is verantwoordelijk voor de activering van mensen die op korte termijn
minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt; trede 1 en 2 van de participatieladder. Het gaat hier om mensen
met én zonder uitkering. Ervaring heeft geleerd dat alleen informatie en advies niet genoeg is om veel
mensen te bereiken en niet genoeg om mensen in beweging te krijgen.
Dus gingen we op zoek: Op welke manier spreek je mensen echt aan? En wat zijn effectieve manieren om
mensen te motiveren en te activeren? Inspirerend, laagdrempelig en vanuit de kracht van de mens en de
buurt, zoals we dat gewend zijn in Amsterdam West.
De Talentenbeurs voorziet hierin. De beurs haalt de lokale kracht naar boven. Mensen kunnen daar laten
zien wat ze in huis hebben. Organisaties en bedrijven tonen wat ze te bieden hebben. En alles is gericht op
directe matches; boter bij de vis. Zo zien mensen wat er, dichtbij huis, allemaal mogelijk is.
Het doel: mensen prikkelen om ook te kiezen voor vrijwilligerswerk waarmee ze kunnen doorgroeien en
hun kansen op betaald werk vergroten. Door in beweging te komen voelen mensen zich beter, ontdekken
ze wat ze allemaal kunnen en zien ze perspectief voor zichzelf.
Met trots bied ik u de handreiking ‘Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West, creëren en presenteren
van kansen’ aan. Wij willen graag onze ervaringen en aanpak delen en u inspireren om ook een
talentenbeurs te organiseren. Omdat we hebben gezien dat het werkt.
Hetty Welschen
Portefeuillehouder Welzijn

De Talentenbeurs is project ontwikkeld door Amsterdam West. Het is een beursvloer Vrijwillige Inzet, waar
iedereen zich kan presenteren rondom vrijwillige inzet.
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INLEIDING
Achtergrond, aanleiding

De Talentenbeurs, creëren en presenteren van kansen is een handreiking voor de organisatie van een Talentenbeurs,
zoals in 2013 voor het eerst georganiseerd in Amsterdam West. De aanpak van een dergelijke beurs hebben we niet
voor niets de ondertitel creëren en presenteren van kansen meegegeven. Deze handreiking beschrijft de kern van een
aanpak waarbij er een aantrekkelijke omgeving wordt gecreëerd en verschillende partijen de kans wordt gegeven om
elkaar te ontmoeten.
Burgers met talenten, zowel zichtbaar als verborgen, worden actief uitgedaagd op zoek te gaan naar meer
participatie in de samenleving door het vinden van werk of door het vinden of ontdekken van interessant
vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties en werkgevers worden uitgenodigd om tijdens een dergelijke Talentenbeurs
aantrekkelijke en uitdagende plekken ter beschikking te stellen. Zij ondersteunen hiermee burgers bij hun weg naar
meer participatie. Zij creëren en presenteren kansen voor en aan deze burgers.
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Waarom een Talentenbeurs?

Amsterdam West heeft de nota Vrijwillige Inzet Amsterdam West 2012-2014 vastgesteld en heeft daarmee besloten
om twee maal per jaar een “Markt Vrijwillige Inzet” te organiseren. Een Markt Vrijwillige Inzet is een beursvloer waar
iedereen zich kan presenteren rondom vrijwillige inzet. Men kan hier informatie en advies geven of inwinnen, men kan
ervaringen uitwisselen en burgers en organisaties kunnen zich hier persoonlijk presenteren. Dit alles met het doel om
samenwerking aan te gaan, vraag en aanbod bij elkaar te brengen of een match van vraag en aanbod te bereiken.
Dit evenement staat open voor alle belangrijke spelers op het terrein van betaald werk en vrijwilligerswerk en brengt
hiermee het bedrijfsleven en maatschappelijk leven dichter bij elkaar. Naast het stimuleren van vrijwillige inzet is het
doel van dit evenement een brug te slaan tussen vrijwillige inzet en een instroom op de arbeidsmarkt.
Het allerbelangrijkste van een dergelijke Talentenbeurs is echter het gehele proces van voorbereiding, de uitvoering
en het toewerken naar het beoogde resultaat van deze dag. Maar ook de kleinschaligheid: Op lokaal niveau wordt
aan de slag gegaan om een maatschappelijke opgave aan te pakken. Burgers zijn op zoek naar werk, de
samenleving is op zoek naar vrijwilligers, de overheid moet aan de slag met het realiseren van informele zorg en
vrijwilligersorganisaties moeten samen aan het werk om de vraag naar al deze vrijwilligers goed te beantwoorden.
Dit alles vraagt om betrokkenheid en samenwerking tussen vele (lokale) partijen, maar vooral om inspiratie. Door het
voorbereiden en organiseren van een dergelijke Talentenbeurs leren deze partijen elkaar kennen, kunnen inspiratie bij
elkaar opdoen hoe al deze vraagstukken in de toekomst aan te pakken. Een prima speelveld om krachten te bundelen
en nieuwe kansen te creëren.
De Talentenbeurs is daarom niet alleen een instrument die je inzet om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.
Met behulp van de Talentenbeurs brengen we bij burgers een proces op gang. Zij worden in de voorbereiding
geactiveerd en aangezet tot meer participatie. Voorafgaand aan de beurs worden er workshops georganiseerd,
waardoor deelnemers zich optimaal kunnen voorbereiden op het vinden van werk. De deelnemers leren hoe zij zich
zo goed mogelijk kunnen presenteren’, hoe zij op zoek kunnen gaan naar haalbare functies en hoe ze aan hun CV zo
goed mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Zo krijgen ze ook meer inzicht in eigen competenties en vaardigheden.
Vrijwilligersorganisaties en werkgevers krijgen een prima kans om deze burgers persoonlijk te ontmoeten. Een
dergelijke persoonlijke ontmoeting biedt de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen en daardoor tot realistische
afspraken te komen. Men hoort elkaars wensen, mogelijkheden en omstandigheden. Deze aanpak heeft ertoe geleid
dat van de ruim 100 gemaakte matches er 28 mensen concreet een (vrijwilligers)werkplek hebben gevonden en aan
de slag zijn gegaan. Dit is voor Amsterdam West de reden om de Talentenbeurs belangrijke onderdeel te maken
van de nieuwe aanpak voor de activering van bewoners in Amsterdam West.

Voor wie is de handreiking geschreven?

Deze handreiking is geschreven voor professionals die een vergelijkbare Talentenbeurs willen organiseren. Deze
professionals kunnen gemeenteambtenaren zijn maar ook professionals werkzaam op het gebied van vrijwillige inzet,
welzijn en zorg. Zij hebben een opdracht of willen aan de slag met participatie, informele zorg en informele inzet. Deze
handleiding biedt een stappenplan en input om een dergelijke activiteit te organiseren waarbij partijen elkaar op een
uitdagende wijze kunnen ontmoeten.

9

DE AANPAK
IN STAPPEN

Bepalen, organiseren,
uitvoeren en meten

Bij de organisatie van de Talentenbeurs in Amsterdam West is bewust gekozen voor: kleinschaligheid, direct en
persoonlijk contact, geen verplichtend karakter en aanvullend op het bestaand stedelijk aanbod (zoals banenbeurs,
participatiemarkt). Met deze specifieke aanpak krijgt de Talentenbeurs een eigen karakter en staat dichtbij de
bewoners van Amsterdam West en de maatschappelijke organisaties in dit stadsdeel.
Om een dergelijke Talentenbeurs te kunnen organiseren beschrijven we een viertal stappen. Bij elke stap worden de
belangrijkste activiteiten genoemd. In de bijlagen vindt u allerlei voorbeelden van plannen, brieven, flyers, logo’s etc.
die in Amsterdam West zijn gebruikt en die u eventueel (aangepast) kunt gebruiken.

De aanpak in stappen:

Stap 1. Bepalen en binden
Bepaal allereerst globaal je opgave met doel, doelgroep en gewenst resultaat
Maak een projectplan
Werf en selecteer belangrijke partners en organisaties op basis van je opgave
Organiseer een startbijeenkomst Stel een voorbereidingsgroep Talentenbeurs in
Maak een communicatieplan (als onderdeel van het projectplan en het draaiboek)
Stap 2. Organiseren van de werving
Maak een plan voor de werving en voorbereiding van bezoekers
Maak een plan voor de werving en voorbereiding van organisaties en werkgevers
Stap 3 Organiseren van de uitvoering
Bepaal de locatie en het tijdstip
Ga aan de slag met de realisatie van het evenement, de Talentenbeurs
Voorbereiding van de dag, het evenement zelf
Stap 4 Meten van resultaat en organiseren van de nazorg
Monitoring van het resultaat
Rapportage aan alle betrokkenen
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Stap 1

Bepalen en binden

Bepaal allereerst globaal je opgave met doel, doelgroep en gewenst resultaat
Als eerste stap in de gehele voorbereiding van een Talentenbeurs is het bepalen van het doel, de doelgroep en het
resultaat. Met andere woorden, op welke vraag en/of op welke situatie moet er een antwoord komen?
Belangrijke vragen hierbij zijn:
Wat zijn de maatschappelijke opgaven? Welke vragen en opgaven leven er bij de verschillende partijen? Hoe koppel
je deze opgaven op een creatieve manier met elkaar? Antwoorden op deze vragen kunnen gevonden worden door in
gesprek te gaan met de belanghebbende partijen en aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen en maatschappelijke
opgaven.
Opgaven kunnen bijvoorbeeld zijn:
• Stimuleren van uitkeringsgerechtigden tot meer participatie;
• Meer succesvolle matches tussen uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers en
vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld de zorg;
• Het werven en stimuleren van vrijwilligerswerk in bepaalde sectoren;
• Meer samenhang en samenwerking stimuleren tussen vrijwilligersorganisaties;
• Stimuleren van ondernemers tot maatschappelijk ondernemen door het ter beschikking stellen van stageplaatsen,
meeloopdagen, coaching etc.

(

Voorbeeld

Wanneer de doelen en de doelgroep duidelijk kunnen worden vastgesteld kan het gewenste resultaat worden
geformuleerd. Ook wordt steeds duidelijker welke partijen een rol moeten gaan spelen bij een dergelijke
Talentenbeurs. Zet dit kort en krachtig op papier en gebruik dit voor de volgende stap in de aanpak.

(

(

Voor de Talentenbeurs 2013 is aansluiting gezocht bij belangen en ontwikkelingen die op dat moment een
grote rol speelden. Zo heeft de Talentenbeurs aansluiting gezocht bij de aanpak van de Dienst Werk en
Inkomen (DWI) om uitkeringsgerechtigden (trede 2) in Amsterdam West uit te nodigen en te spreken en
via Kansen cafés te onderzoeken of zij potenties hebben richting werk of vrijwilligerswerk. Samen met DWI
zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de klanten van DWI gebruik kunnen maken van de
Talentenbeurs. Hiermee zijn verschillende belangen gediend: DWI heeft een mogelijkheid tot doorverwijzing
en het stadsdeel heeft een concreet aanbod voor de klanten van DWI. Deze ontwikkeling heeft dus mede
het doel en de doelgroep van de Talentenbeurs bepaalt.

Voorbeeld

Het doel van Talentenbeurs 2013 in Amsterdam West:
Faciliteren en realiseren van één of meerdere matches tussen burgers en organisaties. Dit om bij te dragen
aan de verdere ontwikkeling van competenties en vaardigheden van diezelfde burgers, zodat er meer
perspectief ontstaat richting de rbeidsmarkt en bijdraagt aan de uitbreiding van het persoonlijk netwerk;
Het opdoen van inspiratie en het creëren van voorwaarden voor een duurzame samenwerking en
ontmoeting tussen (potentiële) vrijwilligers onderling en (vrijwilligers)organisaties.

(

Maak een projectplan
Een projectplan voor de Talentenbeurs is een belangrijke eerste stap. In dit plan staat het doel van de Talentenbeurs
en de wijze waarop dit doel gerealiseerd gaat worden met een tijdsplanning en de benodigde middelen. Het
projectplan kan het beste worden opgesteld door een daartoe aangewezen projectleider. Het communicatieplan
maakt belangrijk onderdeel uit van het projectplan. Afhankelijk van het doel en de opzet van de beurs wordt een
communicatieplan opgesteld. In dat plan staat samengevat wanneer, op welke manier en welke boodschap naar
welke partijen en personen moet worden gecommuniceerd. Dit plan bevat een tijdspad met resultaten en vormt
een belangrijk onderdeel van de projectplan. Voor het opstellen van het communicatieplan is het belangrijk een
communicatiemedewerker in te schakelen. De communicatiemedewerker heeft kennis en is deskundigheid met
betrekking tot de inzet van verschillende communicatiemiddelen, heeft contacten met de pers en kan de persberichten
schrijven, uitzetten, e.d.
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Werf en selecteer belangrijke partners en organisaties op basis van je opgave
Op basis van het resultaat van de eerste stap kunnen we vaststellen welke partijen en organisaties betrokken
moeten worden bij de voorbereiding en organisatie van de Talentenbeurs. Nodig deze organisaties uit voor een
startbijeenkomst en informeer hen vooraf schriftelijk over het doel van de Talentenbeurs. Ook kan er vooraf al om
suggesties gevraagd worden: Vraag hen bijvoorbeeld welke andere partijen zij aanbevelen (stuur in dat geval een lijst
van uitgenodigde partijen en organisaties voor de startbijeenkomst mee).
Organiseer een startbijeenkomst
De startbijeenkomst biedt een prima kans om uit te leggen wat het doel van de Talentenbeurs is en geeft de
aanwezigen de gelegenheid te reageren op dit het plan, zodat de doelen, de doelgroep en het gewenst resultaat
verder kan worden aangescherpt. Gebruik de aanwezige ervaringen en kennis om de kans op succes te vergroten.
Ga op zoek naar de belangen van de aanwezige partijen; hierdoor ontstaat meer betrokkenheid en enthousiasme.
Bovendien kunnen deze organisaties de ambassadeurs van de Talentenbeurs worden, zij kunnen andere
organisaties, burgers en uitkeringsgerechtigden stimuleren hieraan deel te nemen. Zeg als laatste toe een definitief
plan van aanpak op te stellen en toe te sturen.
Stel een voorbereidingsgroep Talentenbeurs in
Ten behoeve van de voorbereiding van de Talentenbeurs wordt er een voorbereidingsgroep samengesteld.
De samenstelling van de voorbereidingsgroep wordt bepaald door de opgave van de Talentenbeurs.
Rollen en verantwoordelijkheden
U kunt er vanuit gaan dat er een aantal vaste spelers zijn die deel uitmaken van een dergelijke
voorbereidingsgroep. U kunt hierbij denken aan het stadsdeel in de rol van opdrachtgever, maar ook
om de verbindingen tussen verschillende beleidsterreinen te leggen en zorg te dragen voor een de
structurele inbedding van dit initiatief. De projectleider is natuurlijk een vaste deelnemer van de
voorbereidingsgroep en draagt zorg voor de realisatie van de Talentenbeurs, eventueel bijgestaan door
een evenementenbureau. Gezien het feit dat de Talentenbeurs erop gericht is bewoners te activeren kan
Dienst Werk en Inkomen niet als deelnemer ontbreken.
Probeer de vrijwilligersorganisaties optimaal te betrekken en in te zetten en zoek naar een efficiënte
wijze om hun bij de voorbereidingsgroep te betrekken (let op een reële belasting). Dit geldt ook voor
werkgevers en ondernemers. De samenstelling kan er dan als volgt uitzien: een projectleider, een
vertegenwoordiger van vrijwilligersorganisaties, werkgevers of intermediairs op de arbeidsmarkt, een
vertegenwoordiger van de gemeente (vanuit relevante beleidsterreinen zoals: vrijwilligersbeleid,
participatie, communicatie, social return), actieve vrijwilligers, Dienst Werk en Inkomen en een
evenementenbureau. Het evenementenbureau kan worden ingezet voor de daadwerkelijke organisatie
van de beurs (zoeken van de geschikte ruimte, inrichten van de inschrijving voor de deelnemers,
organiseren van drukwerk, e.d.)

(

Voorbeeld

(

ABC-West heeft voor de Talentenbeurs 2013 in Amsterdam West een startbijeenkomst georganiseerd voor
de vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligersorganisaties zijn door het stadsdeel i.s.m. ABC-West uitgenodigd voor
een startbijeenkomst. De bijeenkomst was interactief en er is informatie over de Talentenbeurs gegeven.
De aanwezige organisaties hebben zich gepresenteerd en relevante input voor de organisatie van de
Talentenbeurs is opgehaald. Een belangrijke uitkomst van deze bijeenkomst was de wens van
vrijwilligersorganisaties de volgende Talentenbeurs te richten op het interesseren en betrekken van
nieuw potentieel aan vrijwilligers.

Maak een communicatieplan
Communicatie vormt de belangrijkste voorwaarde tot het welslagen van de beurs. Een communicatieplan kan hier
prima bij helpen en maakt aan iedereen duidelijk wat er wanneer moet gebeuren. In een dergelijk plan wordt een
korte uitwerking gegeven van welke informatie en boodschap er wanneer naar welke doelgroepen moet worden
gecommuniceerd. Ook wordt in een dergelijk plan aangegeven welke communicatiemiddelen en/of via welke media
dit alles gaat plaatsvinden.
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(

TIP

Probeer de enthousiaste vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties te betrekken bij de
organisatie van de Talentenbeurs door hun te vragen te participeren in de voorbereidingsgroep of als
ambassadeur van de Talentenbeurs te functioneren. Houd contact met deze vertegenwoordigers door
hun regelmatig op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen en de voortgang van de Talentenbeurs.

(

De belangrijkste stappen voor het opstellen van een dergelijk communicatieplan zijn:
Bepaal de mogelijke doelgroepen.
Dit zijn alle mogelijke personen of organisaties die geïnformeerd moeten worden of die betrokken kunnen worden
bij de Talentenbeurs. Denk aan maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, bedrijven, gemeentelijke
diensten, inwoners e.d. De media vormen hierbij een aparte en belangrijke doelgroep.

Bepaal per doelgroep hoe deze doelgroep het beste bereikt kan worden.
Communicatiemiddelen en media zijn voor elke doelgroep weer anders. Speel hier op in en gebruik deze zo
optimaal mogelijk om je vraag of boodschap onder de aandacht te brengen. Inwoners raken vaak geïnformeerd via
buurtbladen, kranten, lokale tv of radio, terwijl bedrijven via persoonlijke mailings, persoonlijke contacten of netwerken
goed te bereiken zijn. Sleutelfiguren en ambassadeurs dienen veel persoonlijker benaderd te worden.
Maatschappelijke organisaties kunnen via mailings (denk aan management en bekende professionals), persoonlijk
en/of door middel van flyers benaderd worden.

(

TIP

(

Niet alle belangrijke partners hebben de tijd om naar een bijeenkomst te komen (bijvoorbeeld
werkgevers, intermediairs op de arbeidsmarkt). Zoek deze afzonderlijk op en bespreek met hun het
plan voor de Talentenbeurs. Haal op deze wijze ideeën en input op, bespreek de rol van deze partner
in de organisatie van de Talentenbeurs of als deelnemende partij. Verzoek om toegang tot het netwerk
van deze partner te krijgen.

Communicatiemiddelen
De Talentenbeurs Amsterdam West heeft een logo/brand ontwikkeld die terug te vinden is in alle vormen van
communicatie zoals de flyer, de website, social media. Het logo is zodanig ontworpen dat deze altijd te gebruiken is
(briefpapier, mailing, flyer e.d.). Het logo is ook zo ontwikkeld dat deze ook beschikbaar is voor andere partijen die
met de organisatie van een Talentenbeurs aan de slag willen gaan.
Website
Amsterdam West heeft op haar eigen website een homepage van de Talentenbeurs als link ondergebracht. Op deze
pagina is informatie te vinden over de Talentenbeurs en kunnen geïnteresseerde inwoners zich zowel inschrijven
voor deelname aan de voorbereidingsworkshop, als we voor deelname aan de beurs zelf. Deze website kent ook een
emailadres waar vragen gesteld kunnen worden en antwoord hierop gegeven kan worden. Deze pagina wordt
regelmatig bijgewerkt met de laatste actualiteiten.
Social media
De Talentenbeurs kent een eigen facebookpagina en twitteraccount. Alle weetjes en laatste updates kunnen via deze
media worden gecommuniceerd.
Persbericht
Betrek de pers en hou hen op de hoogte. Publiciteit in de juiste media helpt om het doel van de Talentenbeurs te
bereiken. Hoe meer aandacht en bekendheid de Talentenbeurs krijgt, hoe meer aanloop kan worden verwacht.
Persberichten kunnen op verschillende momenten worden ingezet. Gebruik daarvoor belangrijke resultaten, de start
van de voorbereiding, deelname van belangrijke organisaties of bedrijven en het succes of resultaat van de beurs in
de vorm van een verslag van de gemaakte matches. Zoek zelf actief contact met redacties en biedt een interview aan
met de wethouder, een ambassadeur van de Talentenbeurs of een enthousiaste, potentiële deelnemer.

13

Flyer en poster
Met flyers en posters kunnen verschillende groepen worden bereikt. Een flyer kan vrij gemakkelijk worden verspreid
door op vindplaatsen een stapeltje neer te leggen. Denk ook aan de consulenten van Dienst Werk en Inkomen en laat
deze aan klanten meegeven. Of verspreid de flyers tijdens grote bijeenkomsten in het stadsdeel/gemeente. Hang de
posters op plaatsen waar veel bewoners komen zoals buurthuizen, scholen, stadsdeelkantoor e.d.
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STAP 2

Organiseren van de werving

Maak een plan voor de werving en voorbereiding van bezoekers
Dit plan beschrijft welke doelgroep en hoeveel bezoekers je voor ogen hebt en op welke wijze je deze groep gaat
informeren en werven. De werving en aankondiging kan natuurlijk met de inzet van flyers, website en social media.
Daarom is het in deze fase van belang een globaal communicatieplan op te stellen, dat vervolgens nauwgezet
uitgewerkt kan worden. Zet vooral in op organisaties, professionals en netwerken om de potentiële groep bezoekers
te benaderen, zoals Dienst Werk en Inkomen, organisaties die actief en/of deskundig zijn op het gebied van
participatie, zoals bijvoorbeeld een participatiemakelaar, (vrouwen)netwerken, vrijwilligersorganisaties,
buurtinitiatieven, e.d. Verdeel taken en werkzaamheden onder elkaar en maak zo veel mogelijk gebruik van
bestaande contacten en bestaande samenwerkingsverbanden. Deze overtuigen potentiële bezoekers veel sneller
tot deelname. Vooral wanneer zij het nut en de mogelijkheden onder de aandacht brengen van deze mogelijke
bezoekers.

(

TIP

Naast schriftelijke communicatie en de inzet van intermediairs blijft het werven via persoonlijke
contacten het beste werken. De leden van de voorbereidingsgroep van de Talentenbeurs hebben
verschillende groepen actieve bewoners bezocht en uitleg gegeven over het nut van de Talentenbeurs.
Niet alleen het nut voor deze bewoners zelf maar ook voor hun directe sociale omgeving (bijvoorbeeld
een zoon of dochter die op zoek is naar een stageplaats of een schoondochter die aan de slag wil
binnen de zorg).

(

Voorbereiding
Nadat er een lijst van potentiele bezoekers is opgesteld worden de bezoekers voorbereid op deze dag zelf. Achterhaal
(bij Dienst Werk en Inkomen, vrijwilligersorganisaties en bezoekers zelf ) wat zij graag als voorbereiding zien.
Vaak bestaat er de behoefte om zichzelf beter te presenteren, zowel persoonlijk als schriftelijk. Organiseer hiertoe,
voorafgaand aan de Talentbeurs, workshops en selecteer de meest aansprekende workshopleiders.

Voorbeeld

De bezoekers van de Talentenbeurs 2013 in Amsterdam West kregen een tweetal
voorbereidingsactiviteiten aangeboden: het opstellen van een CV door de CV-doctor en een workshop
presentatie door het ZID-theater. De CV doctors zijn hoogopgeleide cliënten van Dienst Werk en Inkomen
(DWI). Zij zijn ingezet om mensen te helpen bij het opstellen en actualiseren van hun CV. Iedere deelnemers
heeft een gesprek van een uur gehad met de CV doctor en heeft zo haar/zijn CV verbetert. Dit CV wordt
gebruikt tijdens de Talentenbeurs en kan in het gesprek met bedrijven of organisaties voorgelegd worden.
In de workshop Presentatie hebben de deelnemers onder leiding van het ZID-theater op een creatieve
manier gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in hun eigen kracht en mogelijkheden, om deze vervolgens te
leren presenteren. De ervaring is dat deze workshops intensief zijn voor de deelnemers en de deelnemers
na afloop letterlijk popelen om op hun doel af te gaan. Organiseer deze workshops daarom kort voor de
Talentenbeurs om de “positieve energie”, die dit soort workshops genereren, kan worden vastgehouden tot
aan de Talentenbeurs.
Maak een plan voor de werving en voorbereiding van organisaties en werkgevers
Vrijwilligersorganisaties
Maak een eerste lijst van vrijwilligersorganisaties en organisaties die met vrijwilligers werken. Benader en bezoek
deze organisaties en inventariseer bestaande vacatures. Help eventueel bij het opstellen van een vacature
(omschrijving, gewenst profiel en wat de organisatie te bieden heeft) en stem af hoe zij deze vacature willen
presenteren tijdens de beurs. Bepaal aan de hand van dit algemeen overzicht de vraag naar vrijwilligers per sector
(bijv. zorg, sport, onderwijs) en gebruik dit gegeven in je communicatieplan. Zet dit onderdeel in een tijdsplan. In de
bijlage is ter inspiratie een format opgenomen om de vacatures op te stellen.
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TIP

Gebruik een format voor de presentatie van de vacatures en stel deze ter beschikking aan
deelnemende organisaties en laat deze vacatures duidelijk presenteren. Belangrijk is deze format
vooraf in te laten vullen! De bezoekers aan de Talentenbeurs kan dan vooraf inzage krijgen in het
aanbod en vervolgens sneller en gerichter zoeken naar een passende vacature of vrijwilligerswerk.
Werkgevers
Maak een eerste lijst van werkgevers (denk aan de mogelijkheden van social return en de plaatselijke werkgevers
en ondernemers) en natuurlijk aan intermediairs (uitzendbureaus). Realiseer hierbij dat het om bedrijven moet gaan
die aansluiten bij het profiel van de doelgroep, de bezoekers. Sommige sectoren zijn dan meer of minder interessant.
Dit voorkomt teleurstelling bij zowel bezoekers als werkgevers. Ga juist op zoek naar werkgevers die willen bijdragen
aan de participatie van vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden. Werkgevers kunnen meer betekenen dan alleen het
aanbieden van vacatures. Zij kunnen ook stageplaatsen, vrijwilligerswerk, coaching of advies aanbieden waarvan we
weten dat dit goed kan bijdragen aan de loopbaanplanning van bezoekers. Maak ook een tijdsplanning van deze actie
met het te behalen resultaat.

(

TIP

Probeer bedrijven te overtuigen en te motiveren voor een deelname aan de Talentenbeurs.
Wijs bedrijven op voordelen zoals:
Blijk geven van hun maatschappelijke betrokkenheid;
Kennismaken met de nieuwe doelgroep werkers, vrijwilligers, deelnemers;
Kennismaken met andere organisaties en bedrijven;
Gelegenheid tot netwerken op een laagdrempelige manier (kosteloos, geen verplichtingen);
Verkrijgen van extra publiciteit voor de organisatie, bedrijf;
Het opdoen van inspiratie.

(

Andere belangrijke organisaties
Naast bovenstaande organisaties kunnen ook andere organisaties belangrijk zijn voor een dergelijke Talentenbeurs.
Organisaties die vrijwilligers of uitkeringsgerechtigden ondersteunen bij hun loopbaanplanning.
Denk aan organisaties die scholing en training verzorgen, coaching geven, loopbaanadvies aanbieden. Voor
bezoekers aan de Talentenbeurs kan een dergelijk aanbod van pas komen en aansluiten op een actuele vraag of
situatie van een bezoeker.

Voorbeeld

Op de Talentenbeurs 2013 hebben een aantal aanbieders van Nederlandse taal hun deelnemers
geattendeerd op de mogelijkheden van deze Talentenbeurs. Zij hebben zich als groep ingeschreven en
deelgenomen aan deze beurs.

17

STAP 3

Organiseren van de uitvoering

Bepaal de locatie en het tijdstip
Locatie
Ga op zoek naar een aantrekkelijke locatie die voldoende ruimte biedt voor de opstelling van alle stands. Daarnaast
moet de locatie voldoende ruimte bieden voor rondlopen, ontmoeten en om korte gesprekken te voeren (denk aan het
aantal bezoekers en organisaties). Houdt rekening met eventuele ruimte en faciliteiten voor een gastheer/gastvrouw,
mogelijk entertainment en kinderopvang.
Belangrijke kenmerken van een geschikte locatie zijn:
• Passende sfeer en uitstraling voor de doelgroep bezoekers;
• Voldoende en passende ruimte voor stands, rondgang van bezoekers langs de stands, gesprekken, bedienend
personeel en een goede akoestiek;
• Aanwezigheid van benodigde technische faciliteiten (internet, laptop/beamer/scherm, geluidsinstallatie e.d.;
• Facilitaire en technische ondersteuning;
• Bereikbaarheid (openbaar vervoer, parkeergelegenheid, rolstoeltoegankelijk).

(

VOORBEELD
De Talentenbeurs 2013 in Amsterdam West werd gehouden in de Nieuwe Liefde, Da Costakade. De
Nieuwe Liefde is een historisch gebouw voorzien van alle moderne faciliteiten. Het is gelegen in het
centrum van Amsterdam West en gemakkelijk bereikbaar voor bezoekers uit alle wijken van
Amsterdam West. Het bood voldoende ruimte aan alle bezoekers en faciliteerde de Talentenbeurs
op een professionele wijze.

(

Datum
De datum mag niet al te ver in de toekomst liggen. Het risico ontstaat dan dat de drive en energie die nodig is om
een Talentenbeurs te organiseren wegzakt. Tegelijkertijd moet er wel voldoende tijd zijn om de partijen bij elkaar
te brengen en een succesvol evenement te organiseren. Het organiseren van de Talentenbeurs vraagt een
voorbereiding van ongeveer 4 tot 6 maanden.

Tijdstip
Bij het vaststellen van het tijdstip is het belangrijk rekening te houden met de doelgroep (bijvoorbeeld werkende
hebben de voorkeur voor het einde van de middag of de avond, terwijl moeders of verzorgers meer gelegenheid
hebben wanneer de kinderen naar school of de opvang zijn). De optimale duur van de Talentenbeurs is 1,5 tot 2
uur. Dit biedt voldoende tijd om meerdere personen te spreken en is voldoende om de spanning en dynamiek vast te
houden.

TIP
Vraag aan een van de deelnemende organisatie om hun ruimte en faciliteiten beschikbaar te stellen,
mits ze beantwoordt aan de eisen van een aantrekkelijke locatie. Zo zou de Talentenbeurs kunnen
rouleren tussen de geïnteresseerde organisaties/bedrijven. Hiermee kunnen ze invulling geven aan
hun maatschappelijke betrokkenheid.

Ga aan de slag met de realisatie van het evenement, de Talentenbeurs
De fase van werving is afgerond en het is nu duidelijk welke organisaties en bedrijven gaan deelnemen aan de
Talentenbeurs. De flyers zijn verspreid en organisaties en anderen zijn druk bezig met de werving van deelnemers.
Nu worden de volgende acties belangrijk.
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Het inrichten van de administratie van zowel vraag als aanbod
Het is van belang om in aanloop naar de Talentenbeurs de inschrijvingen van de deelnemers goed te organiseren.
Potentiële deelnemers kunnen zich het beste digitaal inschrijven en aan de inschrijving hun cv of portfolio toevoegen.
Zorg dat de aanmelding ook telefonisch kan plaatsvinden. Dit voor de mensen die niet beschikken over een pc of
internet. Leg ook vast welke bedrijven, organisaties deelnemen en registreer met behulp van een format de
vacatures die zij aanbieden.
Organiseer de afstemming van vraag en aanbod
Het is belangrijk de omvang van de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen. Een te groot verschil stelt partijen
teleur (groot aanbod versus geen belangstellenden, te veel belangstellenden en weinig aanbod). Ervaring leert dat
bedrijven en organisaties op een dergelijke Talentenbeurs meer dan 1 match realiseren en daarom is het van belang
dat organisaties en bedrijven bijvoorbeeld 3 tot 5 vacatures presenteren. Door een vroegtijdige inschrijving van
bezoekers kan inzicht verkregen worden welke vraag en in welke omvang deze behoefte leeft bij bezoekers. Dit
inzicht kan aanleiding geven om nog eens gericht te zoeken naar nog meer of een ander aanbod vanuit bedrijven of
organisaties.
Voorbereiding van de dag, het evenement zelf
Hierbij zijn de volgende onderdelen van belang:
Bedenk een inspirerend programma voor de dag
Probeer binnen het programma ruimte te creëren voor een inspirerende aftrap (inspirerende spreker of voorbeeld),
dynamische aanpak van de matching tussen vraag en aanbod, aantrekkelijke ruimte of gelegenheid tot netwerken, het
tussentijds rapporteren van successen in de matching van vraag en aanbod.
Organiseer de begeleiding van de dag
De begeleiding van de dag moet energiek, inspirerend en enthousiasmerend zijn. Een dergelijke gastvrouw/gastheer
moet in staat zijn een dynamische sfeer te creëren en deelnemers aan te sporen tot actie en initiatieven.
Ontwerp, maak een wegwijzer voor de Talentenbeurs
Het is belangrijk dat deelnemers vooraf weten wat zij kunnen “halen” op de Talentenbeurs. Zo kunnen zij gericht er
op af gaan en wordt het “ boter bij de vis” effect vergroot: niet eerst verkennen, maar gelijk zaken doen. In Amsterdam
West ontvingen de deelnemers van de Talentenbeurs voorafgaand aan het evenement een wegwijzer. Hierop konden
zij de opstelling van de organisaties en bedrijven zien en waar welke vacatures beschikbaar worden gesteld. Op deze
manier hebben de deelnemers vooraf inzicht in het aanbod en kunnen snel hun keuze maken over welke stands zij
interessant vinden om te bezoeken. Op de wegwijzer stond was ook het reglement van de Talentenbeurs aangegeven
en hoe te handelen bij een match tussen vraag en aanbod. De deelnemende bedrijven en organisaties kregen vooraf
een briefing over de deelnemers van de Talentenbeurs, de inrichting van de ruimte, het programma van de dag,
belangrijke facilitaire en technische ondersteuning en het reglement van de Talentenbeurs.
Communiceer de resultaten al tijdens de Talentenbeurs naar de bezoekers
Om dit te kunnen doen moet er tijdens de Talentenbeurs direct geregistreerd worden. In Amsterdam West zijn
daarvoor matchingsformulieren gebruikt (zie bijlagen). Op deze matchingsformulier worden de afspraken tussen de
deelnemer en de organisatie vastgelegd. In de loop van de evenement wordt deze tussentijds opgehaald en wordt
er meerdere keren bekend gemaakt hoeveel matches er zijn gemaakt. Dit heeft een stimulerend effect op alle
deelnemers.
Formeer een organisatieteam voor het evenement
Om de dag goed te laten verlopen is het nodig een team samen te stellen dat de voortgang van het gehele
gebeuren bewaakt en ondersteunt. Stel een draaiboek op en benoem alle acties en de verantwoordelijke
personen.
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STAP 4

Meten van resultaat en organiseren nazorg

Monitoring van het resultaat
De kern van het resultaat is natuurlijk hoeveel afspraken er werkelijk zijn gemaakt. Afspraken tussen de groep
vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden met vrijwilligersorganisaties en werkgevers. Ook gemaakte afspraken met de
overige organisaties zijn erg belangrijk. Interessant om te weten is natuurlijk of deze afspraken tot matches hebben
geleid. Zijn dit afspraken over stageplaatsen, mentorschap, coaching, werk of andersoortige afspraken. Deze
informatie is nuttig voor het vaststellen van het resultaat. Een overzicht van het aantal bezoekers en de deelnemende
organisaties en de bevindingen van beide groepen vormen een prima antwoord op de vraag of de beurs een succes
is geweest. Hanteer hiertoe evaluatieformulieren die door alle bezoekers en deelnemers direct na afsluiting van de
beurs kunnen worden ingevuld en ingeleverd.
Rapportage aan alle betrokkenen en evaluatie
Op basis van de resultaten en een nabespreking met belangrijke partners en spelers kan een korte rapportage
opgesteld worden. Denk hierbij aan het vernoemen van zowel de verbeterpunten als de succesfactoren.
Informeer ook alle bezoekers, betrokkenen en eventueel media met een brief over het resultaat. En zorg dat er
een impressie verslag beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. In Amsterdam West is een
impressieverslag gepubliceerd op de webpagina van de Talentenbeurs Amsterdam West. Het is niet alleen leuk om
dit nog eens te delen. Het biedt de mogelijkheid om betrokkenen te bedanken en te stimuleren om een volgende keer
weer een bijdrage te leveren.
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CHECKLIST
voor de organisatie van een
talentenbeurs

Hierbij vindt u een beknopte lijst van werkzaamheden voor het organiseren van een Talentenbeurs
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Checklist Bepalen en binden
• Benoem of stel een projectleider aan (bijlage 1 profiel projectleider);
• Bepaal de opgave: welk opgave kan door de inzet van de Talentenbeurs worden gerealiseerd (bijvoorbeeld meer
vrijwilligers in de zorg) en bespreek deze met de opdrachtgever;
• Inventariseer ontwikkelingen en knelpunten door in gesprek te gaan met relevante collega’s, organisaties,
beleidsmakers, burgers. Stel in deze gesprekken de behoefte, noodzaak vast en bepaal de doelgroep(en);
• Formuleer het beoogde resultaat;
• Ga na welke partijen hierbij een rol kunnen spelen;
• Zet alles kernachtig op papier;
• Nodig relevante partners, partijen uit voor de voorbereidingsbijeenkomst en betrek hen bij een
voorbereidingsgroep;
• Maak een projectplan met de volgende elementen: wat is de missie en doelstelling, welke visie hebben we op
korte en langere termijn, welke resultaten willen we behalen (aantal deelnemende partijen, aantal bezoekers,
aantal matches), welke doelgroep hebben we voor ogen, wat hebben we nodig om dit resultaat te bereiken
(financiering, personeelsinzet), wat zijn ‘go’ en ‘no-go’ momenten. (Als voorbeeld treft u in de bijlagen 2 een
projectplan aan).
• Let op het projectplan bevat ook een realistische begroting. Ga vooraf en ruim op tijd na welk budget beschikbaar
is en of dit toereikend is;
• Stel de voorbereidingsgroep in;
• Stel een communicatieplan op (een voorbeeld is als bijlage 3 toegevoegd);
• Bespreek het projectplan en het communicatieplan in de voorbereidingsgroep;
• Bepaal de datum van de Talentenbeurs;
• Verdeel de taken en leg data en tijdstippen vast voor de vergaderingen van de voorbereidingsgroep
(tot het moment van de Talentenbeurs);
• Organiseer een startbijeenkomst voor de (vrijwilligers)organisaties;
• Nodig zo veel mogelijk relevante organisaties uit (zie bijlage 4 uitnodigingsbrief);
• Organiseer een interactieve bijeenkomst waar gelegenheid is voor een korte presentatie van elke organisatie
(zie bijlage 5 draaiboek en programma startbijeenkomst);
• Maak een eerste inventarisatie van de relevante bedrijven via het netwerk van de leden van de
voorbereidingsgroep, Dienst Werk en Inkomen, servicepunt wekgevers, Kamer van Koophandel,
ondernemersverenigingen e.d.
• Onderzoek de mogelijkheid om voor bedrijven ook een dergelijke startbijeenkomst te organiseren.
Checklist Organiseren van de werving
• Maak een plan voor de werving, mogelijk per doelgroep (bezoekers, werkgevers, vrijwilligersorganisaties,
maatschappelijke organisaties);
• Dit plan bevat doel, doelgroep, samenwerking, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden van de leden van de
voorbereidingsgroep en de planning (zie bijlage 6 plan voor de werving);
• Wees actief in het zoeken van contacten met belangrijke intermediairs, sleutelfiguren, groepen actieve bewoners,
wijknetwerken, netwerken van werkgevers, aansprekende werkgevers (zoals (zorgorganisaties, stadsdeel,
social return, gemeentelijke diensten, lokale detailhandel, etnische ondernemers, Dienst Werk en Inkomen.
Probeer hen te interesseren en te betrekken;
• Maak een hand-out voor de organisaties en werkgevers met belangrijke informatie (zie bijlage 7 hand-outs)
• Stel een lijst samen met geworven organisaties, werkgevers en maatschappelijke organisaties;
• Blijf de interesse prikkelen door regelmatig over de Talentenbeurs te communiceren en meld belangrijk nieuws;
• Zet de beschikbare communicatiemiddelen in zoals flyer, poster, website, facebook, twitter;
• Bied ondersteuning aan de organisaties bij het inventariseren en inbrengen van hun vacatures. (denk aan een
format zoals in de bijlage 8)
• Inventariseer de behoefte aan voorbereiding bij de potentiële bezoekers en deelnemers
• Bepaal de noodzakelijke voorbereiding en organiseer deze activiteiten (workshops, consult e.d.);
• Maak afspraken met de uitvoerders van deze voorbereiding.
Checklist Organiseren van de uitvoering
• Zoek een geschikte ruimte en leg deze vast;
• Richt de administratie van vraag en aanbod in (zie bijlage 9 inschrijvingsproces deelnemers, format voor de
• vacature);
• Analyseer vraag en aanbod naar omvang en aard;
• Stem, indien nodig, vraag en aanbod beter op elkaar af. Dit door intensivering of bijstelling van de werving;
• Stel het programma van de dag op (zie voorbeeld in de bijlage 10);
• Zoek een geschikte gastvrouw/gastheer voor de Talentenbeurs en bereid deze voor;
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•
•
•
•
•
•
•

Organiseer de voorbereidende activiteiten/workshops (zie bijlage 11 programma workshops);
Bepaal de wijze waarop de matching tijdens de Talentenbeurs wordt geregistreerd (zie bijlage 12
matchingformulier);
Maak een plattegrond, overzicht van organisaties en hun aanbod (wegwijzer) en mail deze samen met het
programma vooraf naar alle deelnemers (zie bijlage 13 wegwijzer);
Organiseer een briefing voor de deelnemende organisaties en mail vooraf het programma en de wegwijzer naar
alle organisaties (zie bijlage 14 briefing organisaties);
Stel een mapje samen voor de bezoekers van de Talentenbeurs waarin hun cv, programma, wegwijzer en
evaluatieformulier is opgenomen;
Stel een uitvoeringsteam samen voor de dag zelf;
Maak een draaiboek waarin alle acties, taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen (o.a. inrichting zaal,
techniek, ontvangst, begeleiding van de organisaties, begeleiding van de bezoekers, inventariseren en bijhouden
van matches, rapporteren van de matches, fotograaf, verslag, etc.). Zie bijlage 15.

Checklist Meten van resultaat en organiseren van nazorg
• Stel een samenvatting op van het resultaat van alle evaluatieformulieren (bezoekers en deelnemende
organisaties); zie bijlage16
• Evalueer de Talentenbeurs in samenspraak met de voorbereidingsgroep;
• Bedank de organisaties, bedrijven en de deelnemers voor hun bijdrage aan de Talentenbeurs (zie bijlage e-mail in
bijlage 17);
• Monitor de resultaten van de afspraken aan de hand van ingeleverde formulieren. (De deelnemende organisatie
heeft namelijk de opdracht om tijdens de Talentenbeurs de gemaakte afspraken te noteren. De deelnemers en de
organisaties van de Talentenbeurs krijgen elk een afschrift);
• Inventariseer via de mail of telefonisch (na 2 maanden) de voortgang of resultaat van de gemaakte afspraken
zowel bij de deelnemers als bij de bedrijven en organisaties;
• Geef in je communicatie ook de suggestie om daar waar nodig professionals in te schakelen (denk bijvoorbeeld
aan de participatiecoach).
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BIJLAGEN

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
Bijlage 11
Bijlage 12
Bijlage 13
Bijlage 14
Bijlage 15
Bijlage 16
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De projectleiding
De ingredienten van het projectplan
Voorbeeld communicatieplan
Voorbeeld uitnodigingsbrief
Programma startbijeenkomst en draaiboek
Voorbeeld werving deelnemers
Hand-outs
Format vacature
Voorbeeld inschrijvingsproces
Programma
Aanbod workshops
Matchingsformulier
Wegwijzer
Briefing organisaties en spelregels talentenbeurs
Draaiboek van de talentenbeurs
Evaluatieformulier deelneemers en organisaties

BIJLAGE 1 		

Taken Projectleiding Talentenbeurs

Taken Projectleiding Talentenbeurs
• De projectleider heeft tot taak:
• het opstellen van een projectplan;
• het samenstellen van de voorbereidingswerkgroep;
• betrokken actoren stimuleren en enthousiasmeren voor deelname en samenwerking;
• sturen op resultaat;
• organiseren van de nodige binding en samenwerking tussen de organisaties;
• bewaken van de voortgang;
• rapporteren aan de opdrachtgever(s).
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BIJLAGE 2 		
De ingredienten voor het projectplan inclusief globale begroting
			organisatie
Als voorbeeld hieronder de opzet van het projectplan Talentenbeurs Amsterdam West.
De Talentenbeurs Amsterdam West dient twee doelen:

1. Faciliteren en realiseren van de matching tussen de burgers die op zoek zijn naar (vrijwilligers)werk en aanbieders

2.

van (vrijwilligers)werk met als uitgangspunt versterking van de mogelijkheden en kracht van de burgers.
Onder matching verstaan we het maken van afspraken tussen deelnemers en aanbieders met betrekking tot
adviesgesprek, meeloopdagen, snuffelstages, stageplekken, vrijwilligersplekken, betaald werk, mentorschap e.d.
De ‘Talentenbeurs’ biedt aan maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de gelegenheid zich aan elkaar
en aan burgers te presenteren en elkaar op deze manier te ontmoeten, te inspireren en samenwerking aan te
gaan.

De Talentenbeurs richt zich op twee doelgroepen:

1. Bewoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk als opstap naar meer participatie; Bewoners die ervaring hebben
in vrijwilligerswerk en op zoek zijn naar een vervolg.

2. Organisaties en bedrijven; vrijwilligersorganisaties; Organisaties met vrijwilligers; Werkgevers; Amsterdam West.
Belangrijke, relevante ontwikkelingen
Betrek waar het kan belangrijke spelers op de arbeidsmarkt, ga op zoek naar
relevante ontwikkelingen.
Voorbeeld 1
De Dienst Werk en Inkomen is betrokken op een moment dat zij gesprekken zouden starten met
3500 klanten (trede 2), woonachtig in Amsterdam West. Deze klanten zijn gewezen op de mogelijkheid
van het pilot Kansencafé. Het Kansencafé is een programma van een aantal bijeenkomsten waar
deelnemers een extra empowerment aanbod krijgen en nog meer naar hun mogelijkheden gaan kijken.
De verwachting is dat 30% van deze deelnemers direct naar werk kan doorstromen en dat de overige
70% hulp nodig heeft bij het zoeken van (vrijwilligers)werk. In beginsel zijn samenwerkingsafspraken
gemaakt om deze laatste groep door te verwijzen naar de Talentenbeurs Vrijwillig Inzet Amsterdam
West.

Voorbeeld 2
Ook de partners van het netwerk de Vrouwenacademie West (VAW) zijn benaderd. Met dit netwerk
is aansluiting gezocht en gevonden. Op 9 juni 2013 organiseerde de VAW een participatie beurs. Op
deze beurs worden vrouwen in Amsterdam West uitgenodigd kennis te maken met de mogelijkheden
(tot participatie etc.) Zij worden geïnformeerd over het aanbod en kunnen meedoen aan de workshops.
Ook deze activiteit sloot aan bij de Kansencafe van DWI. Daarnaast organiseerden de partners van
de VAW een tweetal (empower)trajecten uit voor alleenstaande ouders en mensen met een uitkering.
Deze trajecten die worden zijn afgesloten met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Deelname aan
de Talentenbeurs bleek een passend vervolg op al deze activiteiten.
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Aanpak Talentenbeurs / Samenwerkingspartners
Breng vooraf in kaart welke actoren goed potentieel bieden voor samenwerking.
In Amsterdam West zijn de volgende actoren in het projectplan benoemd:
Het initiatief voor de Talentenbeurs ligt bij Amsterdam West. Het stadsdeel kiest ervoor de eerste beurs te organiseren
in coproductie met andere partners waarvan ABC-Welzijn de belangrijkste partner is. Dit vanwege de intentie dat ABC
in de toekomst deze beurs zelf vaker organiseert in Amsterdam West.
Actoren in Amsterdam West:
• Welzijnsaanbieder - ABC-west
• Movisie
• Landelijk kennisinstituut met kennis en ervaring die zij graag wil delen met Amsterdam West.
• Vrijwilliger Centrale Amsterdam
• Zij haalt vragen op en bemiddelt vrijwilligers naar vrijwilligerswerk, heeft contact met de vrijwilligersorganisaties
en organiseert zelf beurzen en bijeenkomsten.
• Het Vrijwilligers Informatie Punt in Amsterdam West (VIP), onderdeel van ABC.Het VIP heeft een breed
netwerk aan vertegenwoordigers, medewerkers van vrijwilligersorganisaties en organisaties die met vrijwilligers
werken. Zij hebben inzicht in de vragen en behoeften, mogelijkheden en beperkingen van mensen die op zoek zijn
naar vrijwilligerswerk als die van organisaties, die op zoek zijn naar vrijwilligers.
• Werkgevers
• Zij hebben mogelijkheden voor advisering , stage, oriëntatie, werk, coaching e.d.
• Vrouwen Academie West (VAW)
• Een samenwerkingsverband van organisaties die deelneemsters graag doorgeleiden naar (vrijwilligers)werk. De
partners van de VAW voeren nu al trajecten uit voor Dienst Werk en Inkomen waarin de deelneemsters inzicht
wordt geboden in wat ze willen en kunnen. De Talentenbeurs kan daar een vervolg en een prima instrument toe
vormen.
• Vrijwilligers(organisaties)
• Actieve vrijwilliger(s) die mee kan/kunnen denken in de opzet en de uitvoering van de beurs.
• Dienste Werk en Inkomen (DWI)
• DWI is bezig met de activering van de uitkeringsgerechtigde.
Voorbereiding
Er is een werkgroep nodig om de beurs voor te bereiden.
Voorlopige deelnemers aan de werkgroep:
• Projectleider - Bureau Queste
• Welzijnsaanbieder - ABC
• Vertegenwoordiger vrijwilligers(organisaties) – Wmo Adviesraad
• Evenementenbureau - Stichting Anush
• Adviseur communicatie – Amsterdam West
• Adviseur vrijwillige inzet i.s.m. de adviseur participatie – Amsterdam West
• Participatiemakelaar - Blik op Talent
De werkgroep kan mogelijk verder worden uitgebreid zodat we tot een netwerk van spelers komen en daarmee het
benodigde draagvlak en expertise voor de beurs organiseren. De werkgroep komt maandelijks bij elkaar en wordt
door de projectleider ondersteunt.
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De organisatie van de beurs
Datum : 20 juni 2013
Tijdstip: 9.30 uur tot 12.30 uur
Locatie: aantrekkelijke locatie eventueel ter beschikking gesteld door een partner/werkgever
Globaal Programma
• Ontvangst bezoekers
• Welkomswoord/act (door dagvoorzitter)
• Officiele opening van de beurs
• Hetty welschen, wethouder, opent de netwerkmatch.
• Presentatie van een succesverhaal
• Een voorbeeld van een succesvolle loopbaan in werk of vrijwilligerswerk.
• Beursvloer
• Introductie van de werkwijze van de beursvloer
• Matching
• De deelnemers stappen zelf af op werkgevers/organisaties af en presenteren zichzelf. (opleiding, werkervaring en
competenties). Zij geven hun CV aan de werkgever/organisatie en maken een afspraak voor een vervolg.
• Presentatie gemaakte afspraken
• Afsluiting door de voorzitter
Voorbereidingsstappen
1. inventariseren van de vraag naar vrijwilligers(werk) (welke organisaties hebben vacatures en welke vrijwilligers
worden gezocht)
2. inventariseren van de vraag bij werkgevers en mogelijke andere inbreng op de beurs (welke werkgevers hebben
iets te bieden)
3. werving deelnemers (vrijwilligerswerk en regulier werk, andere vragen of behoeften)
4. voorbereiding deelnemers aan de match
5. opzet monitoring van resultaten (wat willen we weten)
6. begroting
AD 1.

Inventariseren van de vraag naar vrijwilligerswerk

Wat
Inzicht krijgen in de vraag naar vrijwilligers per sector (bijv. zorg, sport, onderwijs, kunst en cultuur)
Welke vacatures zijn er?
Welk ander aanbod is er (training, coaching)?
Welk profiel vrijwilliger wordt gezocht?
Wat hebben de organisaties te bieden voor de vrijwilligers?
Hoe
We maken een inventarisatie van vrijwilligersorganisaties en organisaties die met vrijwilligers werken en benaderd
kunnen worden. Deze lijst komt tot stand door de input van de voorbereidingswerkgroep. De organisaties worden
uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Organisaties worden gevraagd hun vacatures te inventariseren en in te
brengen. We maken een overzicht van de vacatures. Dit overzicht bespreken we met de organisaties zodat ze
geïnformeerd zijn en contact met elkaar kunnen leggen voordat de beurs plaatsvindt. We bespreken met hen ook de
wijze waarop de vacatures op de beurs gepresenteerd gaan worden (duidelijk en herkenbaar functieprofiel).
Resultaat
We hebben minimaal 60 vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze vacatures worden beschikbaar gesteld aan de
deelnemers op de beurs.
Planning
Op 26 maart stelt de voorbereidingswerkgroep de lijst samen van de vrijwilligersorganisaties die benaderd moeten
worden;
Op 17 april wordt de startbijeenkomst voor de vrijwilligersorganisaties gehouden;
Op 7 mei zijn de vacatures in beeld gebracht en wordt er een bijeenkomst gepland voor de deelnemende organisaties
als voorbereiding op de beurs;
Op 28 mei is de deelname van de organisaties definitief vastgesteld.
Uitvoering
ABC met ondersteuning van projectleider
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AD 2. Contact met de werkgevers
Wat
Verkrijgen van inzicht in het aantal werkgevers dat mee wil doen aan de beurs, leggen van contact (eventueel met
behulp van introductie) met deze werkgevers en het maken van de concrete afspraken over de deelname aan de
beurs.
Hoe
We maken een keuze voor sectoren die we willen benaderen.
Mogelijkheden
• Social return afspraken (de bedrijven die iets terug willen doen voor de opdrachten die ze hebben verkregen
vanuit de stad Amsterdam.) Er bestaat nu al contact met de Randstad en Tempo Team.
• Sector Zorg: Cordaan, Osiragroep en Amsta zijn al bekende contacten.
• Maatschappelijke organisaties en overheid: woningbouwcorporaties, welzijn, stadsdeel e.d.
• Netwerken van werkgevers: Via Rabobank foundation en economische zaken van het stadsdeel kunnen we
contact zoeken met werkgevers in Amsterdam West. Zij kunnen ons mogelijk introduceren in hun netwerk ( MKB
en detailhandel).
Resultaat
Minstens 10 werkgevers nemen deel aan de beurs. Er is inzicht in het beschikbare aanbod van deze werkgevers voor
de bezoekers/deelneemsters van de beurs.
Planning
• Op 26 maart overlegt de voorbereidingswerkgroep en stelt de lijst samen van werkgevers die benaderd gaan
worden.
• Op 16 april wordt het verslag gepresenteerd van de gesprekken met de werkgevers.
• Op 7 mei is het aanbod van de werkgevers in beeld en wordt de bijeenkomst gepland t.b.v. de voorbereiding van
de beurs.
• Op 28 mei is de deelname/bijdrage van alle organisaties definitief vastgesteld.
Uitvoering
Projectleider
Eventueel kunnen we de wethouder vragen een aantal werkgevers te bellen.
AD 3.

Werving deelnemers

Wat
Het doel is om 100 – 150 burgers deel te laten nemen aan de beurs
Hoe
• Opstellen van een communicatieplan voor de werving inclusief de communicatiemiddelen zoals flyer, poster,
website en social media, mond tot mond reclame e.d.
• Contacten leggen en afspraken maken met:
• Dienst Werk en Inkomen
• Vrouwen Academie West
• Blik op Talent, participatiecoach
• Buurtinitiatieven, zelforganisaties
Resultaat
Minimaal 100 burgers hebben zich ingeschreven voor deelname aan de beurs
Uitvoering
Projectleider i.s.m. andere partners
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AD 4.

Voorbereiding deelnemers

Wat
Als voorbereiding op de beurs bieden wij potentiële deelnemers diverse workshops aan, zoals
• het houden van een sollicitatiegesprek
• het maken van een CV,
• het belang en wijze van netwerken,
• presentatievaardigheden.
Door deze voorbereiding wordt de deelnemers duidelijk gemaakt wat de beurs voor hen kan betekenen, hoe zich
goed voor te bereiden en er wordt gewerkt aan de versterking van hun vaardigheden.
Hoe
Vooraf aan de beurs kunnen deelnemers zich aanmelden voor een workshops. Deze workshops worden gegeven
door deskundigen op dit terrein. We gaan de bedrijven die deelnemen aan de beurs vragen hieraan een bijdrage te
leveren.
Resultaat
• De deelnemers zijn geïnformeerd over het nut en de mogelijkheden van de beurs
• De deelnemers zijn voorbereid
• De deelnemers hebben hun vaardigheden versterkt
Uitvoering
Projectleider i.s.m. een evenementbureau en de partners die betrokken zijn bij de werving
AD 5.

Monitoring van de resultaten

Wat
De beurs heeft tot doel burgers die op zoek zijn naar (vrijwilligers)werk te koppelen aan (vrijwilligers)organisaties
en bedrijven die daar op een of andere manier een bijdrage aan kunnen leveren (advies, mentorschap,
sollicitatiegesprek, vacatures).
Op de beurs vindt de matching van mogelijke vragen plaats en wordt hiertoe een afspraak gemaakt.
Resultaat: hoeveel matches zijn bereikt en welke soort afspraken zijn gemaakt?
Hoe
Tijdens de beurs worden de resultaten bijgehouden en aan het einde van de beurs gepresenteerd (vorm bedenken).
Dienst Werk en Inkomen en participatiecoach van Blik op Talent kunnen na 2 maanden de deelnemers bellen om te
informeren of de afspraken nagekomen zijn en met welk resultaat.
Resultaat
De resultaten van de beurs en de gemaakte afspraken zijn naar soort in beeld gebracht.
Uitvoering
Organisatiebureau (op de dag zelf)
Dienst Werk en Inkomen, Blik op Talent (monitoring, nazorg)
AD 6.

Begroting

Globale begroting organisatie
Organisatiebureau		
13.000
Ruimte					2.500
Workshops				2.500
Drukkosten/vormgeving		
2.500
Host					1.000
Projectleiding
		
15.000
Onvoorzien				
3.500			
Totaal 			
40.000
Let op! De ureninzet vanuit de gemeente is hier buiten gelaten.
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BIJLAGE 3		

Voorbeeld communicatieplan en persbericht

De Talentenbeurs
Veel burgers hebben allerlei talenten en willen deze graag inzetten. Amsterdam West wil deze mensen op weg
helpen en enthousiast maken om (werk-) ervaringen op te doen. Amsterdam West, welzijnsorganisatie ABC Alliantie,
vrijwilligersorganisaties, bedrijven en ondernemingen uit het stadsdeel trekken samen op om mensen met talenten in
contact te brengen met vrijwilligerswerk of met werkgevers.
Dat geven we vorm in de Talentenbeurs op donderdagochtend 20 juni 201. Op de Talentenbeurs kunnen mensen uit
Amsterdam West die op zoek zijn naar (vrijwilligers-)werk contact leggen met (vrijwilligers-)organisaties en bedrijven
die hieraan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door advies, mentorschap, sollicitatiegesprek, vacatures. De partijen
maken op de Talentenbeurs meteen concrete afspraken. Om dit van de grond te trekken is er een projectteam
opgericht, bestaande uit deelnemers vanuit het stadsdeel en vanuit de ABC Alliantie. Waar gewenst, worden andere
partijen “ingevlogen”.
Kaders van dit communicatieplan
De Talentenbeurs is een onderdeel van de uitvoering van de beleidsterreinen Vrijwillige Inzet, Participatie en Social
Return. Dit praktische plan gaat met name over de externe communicatie rondom de Talentenbeurs. De planning van
in te zetten communicatiekanalen en -middelen en de afspraken voor het gezamenlijk gebruik van deze middelen
komen hierin aan bod.
Werving van deelnemers aan de markt staat niet beschreven in dit plan. Dit is al in gang gezet door de projectleider.
(persoonlijke benadering).
Kort iets over de interne communicatie binnen het projectteam:
• Iedere deelnemer heeft een aandeel in de communicatie en heeft daar een eigen verantwoordelijkheid in
• De communicatieadviseur is er voor advies en (het uitzetten van) praktische ondersteuning
• Projectleider is eindverantwoordelijk
Doelgroepen
• Deelnemers uit Amsterdam West die traject bij Dienst Werk en Inkomen volgen
• Deelnemers participatiemarkt Vrouwen Academie West
• Inwoners van Amsterdam West die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk als opstap naar meer participatie
• Inwoners van Amsterdam West die ervaring hebben in vrijwilligerswerk en op zoek zijn naar een vervolg
• Intern: Buurtcoördinatoren, wijkondersteuners, wijkteams, PR-steunpunten
• Intern: collega’s
• Intern: bestuursleden, raadsleden
• Media (perscontacten, buurtmedia)
Communicatiedoelstelling
• Inwoners van Amsterdam West weten wat er “te halen valt” op de
Talentenmarkt; dat bedrijven en organisaties meedoen en dat er direct afspraken en matches worden gemaakt.
• Mensen weten wat de voordelen zijn van het doen van vrijwilligerswerk of
werkstages.
Communicatiestrategie
• We benadrukken de voordelen voor je eigen ontwikkeling;
• We benadrukken het “boter-bij-de-vis’-verhaal: als je wat wilt, kun je dat ter plekke regelen;
• Communicatie is eenduidig: 1 stijl, een toolkit met middelen. Alle meewerkende organisaties kunnen
gebruikmaken van standaard-communicatiemiddelen die de projectgroep levert.
De tone of voice in de communicatie:
• Enthousiastmerend en positief
• Aanmoedigend
• Laagdrempelig (veel beeldmateriaal; korte heldere teksten)
Middelen
• Q&A / mondelinge info voor contactpersonen Dienst Werk en Inkomen en Vrouwen Academie West
• Posters en flyers
• Berichten op internetsites van deelnemende partners
• Persuitnodiging / persbericht (afzender: stadsdeel en ABC)
• Berichten op Facebook, LinkedIn en Twitter-accounts; van organisaties en voor wie wil: op persoonlijke
accounts.
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•
•

Ideeën
Vooraf een filmpje laten maken door Buurttelevisie
“Talentenpaspoort” of iets dergelijks (een soort profiel met foto dat mensen krijgen bij binnenkomst.
Aantekeningen, afspraken noteren, etc.)

Zie ook de planning. Daarin zijn nog een aantal middelen opgenomen die we vanuit het stadsdeel kunnen inzetten.
Organisatie van de communicatie
Er wordt een evenementenbureau ingeschakeld. Aannemelijk is dat het bureau ook de vormgeving van poster, flyer
en de aankleding op de markt zelf op zich neemt. Opdrachtgever is Amsterdam West. Zij zorgen voor een briefing met
de doelstellingen en huisstijlrichtlijnen. Communicatieadviseur van het stadsdeel bewaakt de planning en denkt mee
over de uitvoering. (met ruggenspraak in de projectgroep).
Teksten voor websites, Facebook en Twitter worden geleverd door het evenementenbureau, afgestemd met de
communicatieadviseur van Amsterdam West / de projectgroep.
Social Media
Advies is om een aantal afspraken te maken:
• Twitteren met een vaste naamgeving en #020West en retweeten van elkaars berichten. Eventueel kunnen we een
aantal standaard-tweets opstellen.
• Afspreken: wie doet de webcare? (reageren via Twiiter, Facebook, etc.)
Advies is om alle deelnemende partijen te voorzien van een “toolkit” met standaard-teksten, posters, flyers,
mediaplanning etc.
Naamsvermelding bedrijven en ondernemers
Er zijn geen bezwaren om namen van bedrijven en ondernemers te vermelden in de communicatie vanuit het
stadsdeel. Alleen wanneer er sprake is van sponsoring / het aanbieden van goederen levert het integriteitsconflicten
op.
Woordvoering
Amsterdam West is leidend. Coördinatie: communicatieadviseur Amsterdam West.
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Planning

Datum

Middel

Opmerking / wie levert?

Hand outs / informatie voor DIENST
WERK EN INKOMEN en VROUWEN
ACADEMIE WEST

Actie:…

Rond 16 mei

Vooraankondiging in stadsdeelkrant

Aanleveren: [periode] Actie: ….

Voor 16 mei

Evenementenkalender Amsterdam West

Kan op elk moment worden toegevoegd
via de site van Amsterdam West. Actie:..

Voor 16 mei

Kalender website ABC

Rond 16 mei

Aankondigingsposters en flyers

Lijst met locaties aanleggen
•
Sociale loketten;
MFA’s en andere buurthuizen
•
Biblilotheken:
•
Scholen
•
Stadsdeelkantoren
Productietijd is al gauw 3 tot 4 weken!!

Vanaf 16 mei

Aankondiging op schermen in de hal
stadsdeelkantoren

Actie: ….

Themapagina op stadsdeelwebsite

Ism webredactie

Mei

“Talentenpaspoort” klaar

Vanaf 16 mei, daarna doorlopend/
regelmatig

Bericht op de websites / social media

Begin juni

Filmpje door Buurttelevisie

6 juni

Persuitnodiging

6 juni

Bericht naar lokale media
Inschakelen fotograaf

Na 20 juni

Fotoverslag op website(s)

Na 20 juni

Persbericht

Na 20 juni

Verslag in Stadsdeelkrant

“xxxx mensen gematcht” of iets
dergelijks

Openstaande vragen/dingen die we nog moeten besluiten/dingen om te regelen:
• Openingsactie (pfh is wellicht logisch, maar wie zit daarop te wachten?
• Naamplaatjes / herkenbaarheid medewerkers op de dag zelf
• Fotograaf tijdens de dag
Persbericht Talentenbeurs
Te versturen in Wekelijks Persbericht
Contactpersonen voor input: Projectleider in afstemming met de adviseur vrijwillige inzet (inhoud, achtergronden)

35

Voorbeeldtekst
De Talentenbeurs: zoeken, vinden en meteen afspreken
Amsterdam West organiseert samen met de ABC Alliantie de eerste Talentenbeurs. Deze vindt plaats op
donderdag 20 juni a.s. in De Nieuwe Liefde. Mensen die op zoek zijn naar manieren om nuttige (werk)ervaring
op te doen en graag hun netwerk willen vergroten, kunnen er direct ‘zaken doen’ met allerlei organisaties en
bedrijven uit het stadsdeel. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 10 juni 2013.
Op de Talentenbeurs staan diverse organisaties uit het Amsterdam West. Zij bieden vacatures aan voor (vrijwilligers)
werk en stages, en verzorgen advies, leerplekken of andere handreikingen om talenten verder te laten groeien.
Portefeuillehouder Hetty Welschen: “Als bestuur willen we bijdragen in het creëren van kansen op de arbeidsmarkt.
Je kunt je kansen vergroten door werkervaring op te doen, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Wat je ervoor terugkrijgt is
waardering en een nuttige toevoeging aan je CV.” Het belangrijkste doel van de Talentenbeurs is dat deelnemers
meteen werk maken van hun plannen om verder te komen. Zoeken, vinden en meteen afspreken!
Inschrijven en gratis workshop vooraf
De Talentenbeurs vindt plaats op donderdag 20 juni a.s., van 09:30 tot 13:00 in De Nieuwe Liefde, Da Costakade
102, 1053 WP Amsterdam. Deelnemers kunnen zich inschrijven via: www.west.amsterdam.nl/talentenbeurs of zich
aanmelden bij ….. (ABC Alliantie) via telefoon . Inschrijven kan tot 10 juni 2013. Er is ruimte voor 100 deelnemers en
helaas, Vol is Vol! Iedereen die zich inschrijft krijgt een uitnodiging om mee te doen aan een inspirerende workshop
waar je op een leuke, creatieve manier leert hoe je jezelf kunt presenteren op de Talentenbeurs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Inlichtingen:
Bijlage: flyer Talentenbeurs
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Voorbeeld uitnodigingsbrief

Beste,
Veel burgers hebben allerlei talenten en willen deze graag inzetten. Amsterdam West wil deze mensen op weg helpen
en enthousiast maken om (werk-) ervaringen op te doen. Dat kunnen we niet alleen; daar hebben we uw kennis en
ervaring hard bij nodig.
Talentenbeurs
Amsterdam West, welzijnsorganisatie ABC Alliantie, vrijwilligersorganisaties, bedrijven en ondernemingen uit het
stadsdeel trekken samen op om mensen met talenten in contact te brengen met vrijwilligerswerk of met werkgevers.
Daarom organiseren we op donderdagochtend 20 juni 2013 de Talentenbeurs. Op de Talentenbeurs kunnen mensen
uit Amsterdam West die op zoek zijn naar (vrijwilligers-)werk contact leggen met (vrijwilligers-)organisaties en
bedrijven die hieraan kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld door advies, mentorschap, sollicitatiegesprek, vacatures. De
partijen maken op de Talentenbeurs meteen afspraken.
Wat vragen wij van uw organisatie?
• aanwezigheid op de beurs (uw deelname is gratis);
• delen van uw kennis en ervaring met de andere bedrijven en instellingen;
• presentatie van uw activiteiten, vacatures, stagemogelijkheden ed.
Wat bieden we?
• een uitstekende mogelijkheid om uw organisatie te presenteren aan de bewoners van Amsterdam West;
• een prima gelegenheid om kennis te maken met mensen die hun talenten willen inzetten;
• een gelegenheid om kennis te maken met andere organisaties;
• een mogelijkheid om uw vacatures in te vullen.
Voorbereiding en communicatie
Graag willen we van begin af aan met u samenwerken om de Talentenbeurs tot een succes te maken voor de mensen
die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Daarom hebben we aan ABC-West gevraagd een bijeenkomst te organiseren
om de Talentenbeurs voor te bereiden. We willen dan ingaan op:
• inventarisatie vacatures voor vrijwilligersactiviteiten;
• uw rol als vrijwilligersorganisatie op de Talentenbeurs;
• uw ervaringen met het werken/begeleiden van vrijwilligers binnen uw organisatie.
De bijeenkomst is op woensdag 17 april van 19.30-21.30 uur, in De Koperen Knoop, van Limburg Stirumstraat 119,
1051 BA Amsterdam.
Aanmelden
Wij rekenen op uw komst en zijn overtuigd van uw betrokkenheid om van deze activiteit een succes te maken.
Wilt u zich dan aanmelden (tot uiterlijk ….) door een email te sturen aan…
Meer informatie
Heeft u vragen over deze brief of de Talentenbeurs? Neem dan contact op met …
Met vriendelijke groet,

37

BIJLAGE 5 		

Voorbeeld draaiboek startbijeenkomst en programma

Voorbeeld Draaiboek
Taken vooraf

wie

waar

wanneer

wie

waar

wanneer

Voorbespreking Voorbereidingsbijeenkomst
Talentenbeurs
Benaderen vrijwilliger voor koffie/thee;
Opbellen Avi’s met het verzoek om contact
op te nemen met de organisaties die ze
ondersteunen en/of mee samenwerken
Uitnodigen Avi’s voor woensdagavond
Koekjes en sapjes kopen
Power point presentatie voorbereiden
Aanmeldingslijst maken
Format maken voor de vacatures
Gong regelen (in relatie met
kennismakingsrondje)
		
Taken op de avond zelf
Voorbereiden van de ruimte Koperen Knoop
Koffie/thee/ zetten en drankjes serveren
Aansluiten beamer en laptop
Ontvangst van organisaties bij de deur en
invullen aanmeldingslijst
Presentatie bijeenkomst
Uitleg doel Talentenbeurs
Meegeven: aanwezigheidslijst, lege
format vacature en de contactgegevens
voor ondersteuning m.b.t. het invullen van
de format vacature
Korte nabespreking
Opruimen
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Voorbeeld werving deelnemers en werkgevers

VOORBEELD
Werving van de deelnemers Talentenbeurs
Doel
Op de Talentenbeurs willen we minimaal 100 deelnemers verwelkomen.
Welke doelgroepen?
1. Max. 50 deelnemers vanuit Dienst Werk en Inkomen
2. Max. 50 deelnemers vanuit andere doelgroepen zoals gepensioneerden, jonger
en(?), niet uitkeringsgerechtigden, herintredende vrouwen
Aanpak / Samenwerking met DIENST WERK EN INKOMEN (DWI)
DWI wilt graag samenwerken met de Talentenbeurs. Het uitgangspunt van deze samenwerking is dat de
Talentenbeurs geen verplichtend karakter heeft voor de DWI klanten. DWI wilt de klanten op de hoogte stellen van
deze mogelijkheid door hen aan te schrijven. Klanten worden door middel van een brief (let op:niet op DWI papier!)
uitgenodigd om deel te nemen aan de Talentenbeurs. We stellen daarvoor een tekst op. Daarnaast wil DWI de
mogelijkheid onderzoeken om de Talentenbeurs als onderdeel van het trainingsprogramma binnen de Kansencafés
aan te bieden. De deelnemers van de Kansencafés zouden als huiswerkopdracht naar de Talentenbeurs kunnen
gaan. Ook hiervoor geldt: geen verplichtend karakter, maar de Talentenbeurs zien als mogelijkheid om te oefenen.
Er zijn een tweetal groepen met DWI klanten aan de slag met empowerment. Het gaat om minimaal 30 deelnemers.
Deze deelnemers kunnen worden uitgenodigd voor de Talentenbeurs.
Samenwerking met andere intermediairs en organisaties
Om andere bewoners te werven voor de Talentenbeurs gaan we contact zoeken met:
1. Combiwel: ‘Opwaarts’ is een empowermentcursus van Combiwel in Amsterdam West, waar twee groepen
vrouwen aan deelnemen. Een belangrijk doel van deze cursus is oriëntatie op (vrijwilligers)werk. Deze cursus
loopt eind mei af. De Talentenbeurs zou een goed vervolg zijn op ‘Opwaarts’.
2. Vrouwen Academie West (VAW): Op 9 juni organiseert VAW een participatiemarkt voor vrouwen uit Amsterdam
West. Op deze markt kunnen we de Talentenbeurs aankondigen en vrouwen die geïnteresseerd zijn inschrijven.
3. De participatiemedewerkers van ABC-west: ABC-west kent veel vrijwilligers en sleutelfiguren die zelf een stap
verder willen zetten en zich willen oriënteren op (vrijwilligers)werk. De participatiemedewerkers van ABC-west
kunnen via hun contacten de werving van de potentiële deelnemers op zich nemen.
Dit geldt ook voor de vrijwilligersorganisaties.
4. Sociaal Loket/participatiecoach: hier komen veel bewoners uit Amsterdam West die vragen hebben met
betrekking tot participatie. De participatiecoach binnen het Sociaal Loket kan deze mensen verwijzen naar de
Talentenbeurs.
5. Jongerenloket en scholen: benaderen om jongeren te bereiken
6. Gepensioneerden
Werkwijze
• Hand-out maken voor de intermediairs en organisaties ten behoeve van de werving van de deelnemers
• Persoonlijk contact met de sleutelfiguren, trainers, professionals
• Informeren van de groepen door langs te gaan en informatie te geven/te motiveren
• Registreren van de belangstellenden met de aanmeldingsformulier
Uitvoering
1, 2, 4: [Naam]
5, 6:
[Naam ]
3:
[Namen en organisaties]
[Naam] ondersteunt organisatorisch, [Naam] ondersteunt de gehele
coördinatie
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Planning
De contacten worden op dit moment opgezocht en opgebouwd. Na 6 mei worden er gesprekken gevoerd met de
intermediairs en sleutelfiguren, worden de groepen bezocht, worden de flyers en posters rondgebracht.
[datum]: het eerste overzicht van geïnteresseerden en een tussentijdse evaluatie omtrent de werving.
Zo nodig bijstellen en/of intensiveren.
[datum]: tussenstand en de laatste inzet voor de werving van bezoekers.
[datum]: definitief aantal deelnemers aan de Talentenbeurs is bekend.

Voorbeeld werving werkgevers
Doel
Minimaal 10 werkgevers doen mee aan de Talentenbeurs. Zij bieden bijvoorbeeld vacatures, stages, meeloopdagen,
adviesgesprekken en/of mentorschap aan.
Aanpak / Wat?
Contact met de werkgevers wordt als volgt gerealiseerd:
• Via het stadsdeel/gemeente: Amsterdam West heeft contacten met de ondernemers. De afdeling economie heeft
een overzicht van grote ondernemers. Uit deze lijst van ondernemers gaan we Albert Heijn, Rochdale, Nedtrain,
Amsta, Cordaan, politie en hotels benaderen.
• Het stadsdeel zelf: het stadsdeel is ook een werkgever. Het stadsdeel neemt deel aan de Talentenbeurs als
werkgever.
• Via de Rabobank: de directeur van Rabobank West wil zich inzetten voor de Talentenbeurs door contact met
ondernemers op te nemen en hen uit te nodigen deel te nemen aan de Talentenbeurs.
• Via Social Return: in het kader van Social Return is contact gelegd met Randstad en Tempoteam en met beide
partijen zijn afspraken over deelname gerealiseerd. Via Randstad willen we de deelname van TNT realiseren.
• Via andere intermediairs: Blik op Talent heeft contacten met Kruidvat, Zeeman en Bagels en Beans. Daar
willen we op aansluiten. Er is contact met de Turkse ondernemers vereniging gelegd om deelname van deze
ondernemers te bereiken. Dit geldt ook voor het werkgeverssteunpunt van Dienst Werk en Inkomen.
Hoe?
De intermediairs worden benaderd. Zij introduceren de Talentenbeurs of zorgen voor de contactgegevens van de
werkgevers. De werkgevers worden persoonlijk benaderd en managers worden gebeld en geïnformeerd over de
Talentenbeurs. Er is een hand-out voor werkgevers gemaakt, zodat de informatie schriftelijk kan worden gemaild.
Vervolgens worden zij nagebeld of wordt er een afspraak gemaakt indien er behoefte is aan persoonlijke toelichting.
Uitvoering
[Naam]
Tijdsplanning
De eerste contacten zijn gelegd					
[datum]
1e overzicht afspraken 						[datum]
Intensiveren/uitbreiden/doorgaan				[datum]
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Hand-outs

Voorbeeld hand-out voor maatschappelijke organisaties
Talentenbeurs in Amsterdam West
Waarom?
Veel inwoners van Amsterdam West hebben allerlei talenten en willen deze inzetten als vrijwilliger of als medewerker.
Ze willen meedoen, participeren!
Het vinden van geschikt (vrijwilligers)werk is vaak afhankelijk van de contacten en de beschikbare netwerken van
(werk)zoekende. En veel van deze inwoners ontbreekt het aan dit soort netwerken en contacten. Amsterdam West wil
hen de gelegenheid bieden om in contact te komen met werkgevers en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers.
Dit contact moet leiden tot het maken van afspraken over (vrijwilligers)werk.
Naast het maken van deze afspraken willen we aan desbetreffende inwoners ook de gelegenheid bieden kennis te
maken met het aanbod in Amsterdam West en interessante/geslaagde voorbeelden van participatie.
Hoe?
Amsterdam West wil samen met vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ondernemingen
uit het stadsdeel optrekken om mensen met talenten in contact te brengen met het aanbod in Amsterdam West. Met
dit doel organiseren we op donderdagochtend 20 juni 2013 de Talentenbeurs. Op de Talentenbeurs kunnen mensen
uit Amsterdam West die op zoek zijn naar (vrijwilligers-)werk afspraken maken met (vrijwilligers-) organisaties en
bedrijven over vacatures, werk/leertrajecten, meeloopdagen, advies, mentorschap, sollicitatiegesprek etc.. Daarnaast
kunnen ze kennis maken met het aanbod in Amsterdam West dat bij kan dragen aan de versterking van hun talenten
en vergroten van hun kennis en contacten.
Wat vragen wij van uw organisatie?
• aanwezigheid op de beurs;
• presenteren van uw aanbod m.b.t. participatiebevordering, training en opleiding, cursusaanbod, mogelijkheden
van eigen ondernemerschap, succesvolle voorbeeldprojecten;
• delen van uw kennis en ervaring met andere bedrijven en instellingen;
Wat bieden we?
• een uitstekende mogelijkheid om uw organisatie en uw aanbod te presenteren aan de inwoners van Amsterdam
West;
• een prima gelegenheid om kennis te maken met mensen die hun talenten verder willen ontwikkelen en inzetten;
• een gelegenheid om kennis te maken met andere organisaties;
• een mogelijkheid om deelnemers voor uw aanbod/activiteiten te interesseren en te werven;
Contact
We willen graag met u in contact treden om de mogelijkheden van deelname aan de Talentenbeurs met u te
bespreken. Voor meer info kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, …….
VOORBEELD HAND-OUT VOOR WERKGEVERS
Talentenbeurs in Amsterdam West
Waarom?
Veel inwoners van Amsterdam West hebben allerlei talenten en willen deze inzetten als vrijwilliger of als medewerker.
Ze willen meedoen, participeren!
Het vinden van geschikt (vrijwilligers)werk is vaak afhankelijk van de contacten en de beschikbare netwerken van
(werk)zoekende. En veel van deze inwoners ontbreekt het aan dit soort netwerken en contacten. Amsterdam West wil
hen de gelegenheid bieden om in contact te komen met werkgevers en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers.
Deze contact moet leiden tot het maken van afspraken.
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Hoe?
Amsterdam West wil samen met vrijwilligersorganisaties, bedrijven en ondernemingen uit het stadsdeel optrekken
om mensen met talenten in contact te brengen met vrijwilligersorganisaties of met werkgevers. Daarom organiseren
we op donderdagochtend 20 juni 2013 de Talentenbeurs. Op de Talentenbeurs kunnen mensen uit Amsterdam West
die op zoek zijn naar (vrijwilligers-)werk afspraken maken met (vrijwilligers-)organisaties en bedrijven over vacatures,
werk/leertrajecten, meeloopdagen, advies, mentorschap,
sollicitatiegesprek etcetera.
Wat vragen wij van uw organisatie?
•
Beschikbaar stellen van:
1. Een sollicitatiegesprek voor een stageplaats of werk;
2. Een meeloopdag, snuffelstage binnen uw bedrijf of organisatie;
3. Een persoonlijk adviesgesprek over werk, opleiding of loopbaan;
4. Een mentorschap aangeboden door uw organisatie.
•
Aanwezigheid op de beurs
•
Delen van uw kennis en ervaring met de andere bedrijven en instellingen;
Wat bieden we?
• Een uitstekende mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren aan de inwoners van Amsterdam West;
• Een prima gelegenheid om kennis te maken met mensen die hun talenten willen inzetten;
• Een gelegenheid om kennis te maken met andere organisaties;
• Een mogelijkheid om uw vacatures in te vullen;
• Een mogelijkheid om inhoud te geven aan uw doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap
Contact
Voor meer info kunt u contact opnemen met de projectcoördinator, …….
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Format vacature

Vrijwilligersvacature (inleveren vóór [DATUM])
Algemene informatie over de organisatie:

Taakomschrijving:

Werktijden:

Wat voor een kennis of vaardigheden zijn nodig?

Wat krijg je ervoor terug?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Contactgegevens: ……tel. of mail naar: ………….
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Voorbeeld inschrijvingsproces

Inschrijvingsproces Talentenbeurs
Via de posters en flyers, persoonlijke benadering en groepsbenadering worden mensen op de hoogte gesteld van de
Talentenbeurs. Zij kunnen zich dan via de website verder informeren en inschrijven.
Op de website staat de informatie over:
Talentenbeurs in Amsterdam West
Inschrijven
De Talentenbeurs is bedoeld voor mensen uit Amsterdam West die graag actief met hun talent aan de slag willen.
Aan de Talentenbeurs kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. Op de Talentenbeurs treft u vrijwilligersorganisaties
en bedrijven aan die beschikken over vacatures voor (vrijwilligers)werk, stages, leerplekken, mentorschappen,
meeloopdagen enzovoorts.
Daarnaast zijn er een aantal andere organisaties uit Amsterdam West aanwezig. Deze organisaties kunnen u
scholing, cursussen en informatie aanbieden om uw talenten verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan
participatiecoaches, een bureau dat u van informatie kan voorzien als u een eigen onderneming wilt beginnen en een
specifiek aanbod gericht op vrouwen. U kunt zich inschrijven door het aanmeldingsformulier in te vullen. Aan de hand
van uw gegevens maken we vervolgens een aantal persoonlijke visitekaartjes. Deze kunt u tijdens de Talentenbeurs
gebruiken om uzelf te introduceren en een eventuele vervolgafspraak te maken met de deelnemende organisaties.
Curriculum Vitae (CV) of Portfolio (overzicht van ervaringen en kwaliteiten)
Op de Talentenbeurs kunt u afspraken maken voor werk en vrijwilligerswerk. Het is daarbij van belang dat u een CV
of een Portfolio overhandigt aan de organisatie waar u een afspraak mee wilt maken. U kunt ervoor kiezen om enkele
geprinte exemplaren van uw CV of portfolio mee te nemen naar de Talentenbeurs, of u kunt uw CV of Portfolio hier
uploaden zodat wij een aantal exemplaren voor u uit kunnen printen. Indien u geen CV of Portfolio heeft, kunt u met
dit formulier uw eigen CV of portfolio samenstellen.
Voorbereiding
We bieden twee workshops aan ter voorbereiding van de Talentenbeurs. Deze workshops vinden plaats in het ZID
theater op [datum].
U kunt deelnemen aan de volgende workshops:
• Je blik verbreden en presenteren
• CV doktor
Via dit aanmeldingsformulier schrijft u zich in voor de workshops.
Aanmeldingsformulier (algemeen)
Persoonlijke gegevens
Naam
Achternaam
Telefoonnummer
Emailadres
Ik ben op zoek naar
0 vrijwilligerswerk
0 werk
0 stage
0 meeloopdag bij een organisatie
0 adviesgesprek
0 taalstage
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Ik kan
Bijvoorbeeld: koffieschenken, auto rijden, met kinderen omgaan, gesprekken voeren, coachen, coördineren,
Nederlandse taalles geven, poetsen, een website bouwen
Mijn ervaring:
Bijvoorbeeld: een betaalde baan, vrijwilligerswerk, mantelzorg, ik ben
ervaringsdeskundige
Mijn opleiding:
Scholing, cursussen, trainingen
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TALENTENBEURS
LOCATIE		
			
TIJDSTIP		

Voorbeeld programma talentenbeurs

20 JUNI 2013
DE NIEUWE LIEFDE
Da Costakade 102, Amsterdam
09.30 uur -13.00 uur

PROGRAMMA
ONTVANGST BEZOEKERS
OFFICIELE OPENING VAN DE TALENTENBEURS
			
Wethouder Hetty Welschen opent de Talentenbeurs.
SPELREGELS VAN DE TALENTENBEURS
			
Spetterende start door Smadar Monsinos
MATCHING
			
De deelnemers stappen zelf af op de vrijwilligersorganisaties en de aanwezige werkgevers,
			
presenteren zichzelf en maken een afspraak voor een vervolg. De deelnemers bezoeken de
			
aanwezige organisaties met hun aanbod voor scholing, training, ondersteuning, begeleiding
			en leerwerkplekken.
PRESENTATIE VAN GEMAAKTE AFSPRAKEN EN VERASSENDE AFSLUITING
DE LUNCH
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Aanbod workshops

VOORBEELD
WORKSHOP PRESENTEREN
Duur :		
1,5 uur
Uitvoering:

- ZID-theater

Doel:		
		
		

- inzicht in eigen mogelijkheden en eigen kracht
- leren presenteren door gebruik te maken van je eigen kracht en mogelijkheden
- persoonlijk advies

Werkwijze:
		
		

- communicatie oefeningen
- non-verbale communicatie oefeningen
- deelnemers persoonlijk adviseren voor wat betreft hun presentatie

Locatie:		

- ZID-theater, De Roos van Dekamaweg 1, Amsterdam

WORKSHOP CV
Duur:		
1,5 uur
Uitvoering:

- CV deskundigen van DIENST WERK EN INKOMEN

Doel: 		
		
		

- inzicht in wat een goede CV is
- handvatten voor het opstellen van een eigen CV
- persoonlijk advies voor wat betreft het eigen CV

Werkwijze:
		
		
Locatie:		

-

aan de hand van voorbeelden wordt inzicht verkregen
oefenen met het opstellen van een CV
deelnemers persoonlijk adviseren
ZID-theater, De Roos van Dekamaweg 1, Amsterdam
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Matchingsformulier

MATCHFORMULIER
Beschrijving van de match of gemaakte afspraak:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			Deze match is tot stand gekomen tussen:
Naam bedrijf of maatschappelijke organisatie:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN
Naam:
Telefoon:					Email:
Match/afspraak					Match/afspraak
Organisatie:					Naam:
Contactpersoon:					
Telefoon:					Telefoon:
Email:						Email:
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Briefing Organisaties

Briefing ten behoeve van de deelnemende organisaties van de
Talentenbeurs Amsterdam West
Stand van zaken
Er hebben zich op dit moment in totaal 28 organisaties aangemeld die op zoek zijn naar vrijwilligers, een 7-tal
organisaties en bedrijven die werk, coaching, meeloopdagen, stageplekken, werkervaringplekken e.d. kunnen
aanbieden en 10 organisaties met een aanbod op het gebied van scholing, training en coaching.
Op dit moment hebben zich al 120 mensen ingeschreven. Dit betekent dat we de mogelijkheid voor inschrijving
moeten sluiten omdat we het maximum aan bezoekers hebben bereikt!!
Dit is goed nieuws. Veel mensen hebben dus belangstelling voor vrijwilligerswerk, werk en andere activiteiten die
kunnen helpen op hun weg naar meer participatie.
VOORBEREIDING
Deelnemers
De deelnemers bereiden zich op deze dag verder voor door deel te nemen aan de workshops die op 18 juni worden
aangeboden. Ze kunnen een 2-tal workshops volgen: een workshop over presentatietechniek en een workshop die
helpt bij het optellen van een CV. Deze workshops worden verzorgd door het ZID theater en de CV doktors van Dienst
Werk en Inkomen.
Organisaties
De meeste organisaties hebben hun voorbereidingen al getroffen door hun vacatures of aanbod te inventariseren en
aan de organisatie van de Talentenbeurs door te geven. Er bestaat nu al een overzicht van het aanbod van vacatures,
activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden.
De dag zelf
U wordt verwacht tussen 8.30 uur en 9.00 uur. U heeft hierdoor voldoende tijd om uw plek in te richten.
U krijgt de beschikking over een statafel en een lage tafel. Wij als organisatie zorgen voor de bordjes met daarop de
naam van uw organisatie. De matching vindt plaats aan de statafel en op de kleine tafel kunt u folders en mogelijk
ander materiaal presenteren. U kunt natuurlijk ook een banner meenemen om uw organisatie beter zichtbaar te
maken of een gadget van uw organisatie meenemen en uitdelen.
Mocht u nog iets anders nodig hebben of wensen dan horen we dat natuurlijk graag voor 18 juni.
Het bezoek van de deelnemers begint om 9.30 uur. Zij worden door de organisatie opgevangen en verder begeleid.
Iedere deelnemer krijgt bij binnenkomst een map met daarin een wegwijzer, een programma en een aantal
visitekaartjes met hun persoonlijke gegevens. Deze visitekaartjes kunnen ze bij organisaties achterlaten indien er een
afspraak is gemaakt of indien de wens bestaat later nog contact met elkaar te zoeken.
De wegwijzer geeft een plattegrond van de gehele talentenbeurs. Op de plattegrond is duidelijk aangegeven waar de
verschillende organisatie met welk aanbod zich bevinden. Met behulp van deze plattegrond kunnen deelnemers
snel op zoek gaan naar een bepaalde organisatie en in gesprek gaan.
De matching
De deelnemers stappen zelf op een organisaties af en gaan in gesprek of maken een afspraak. Om inzicht te krijgen
in de afspraken die er worden gemaakt hebben we een matchingformulier gemaakt. Dit matchingsformulier moet
zowel door de organisatie als door de deelnemer worden ingevuld. Een gedeelte van dit formulier wordt
ingeleverd bij de organisatie van de Talentenbeurs, het andere gedeelte is bestemd voor de deelnemer en de
organisatie. Op deze manier houden wij en u overzicht over de gemaakte afspraken. Bij de afsluiting van de
Talentenbeurs presenteren wij het aantal matches.
Als bijlage ontvangt u nog de spelregels van Talentenbeurs.
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Spelregels Talentenbeurs
Matching:
met de invulling van dit formulier maakt u kenbaar dat u de intentie hebt om samen de gemaakte afspraken na te
komen. We verzoeken u daar zorgvuldig mee om te gaan om teleurstellingen achteraf te voorkomen.
De uitvoering:
De vervolgafspraken maakt u in onderling overleg. De uitvoering vindt plaats binnen 3 maanden nadat match is
afgesloten. U zet zich naar beste kunnen in en schaadt elkaars belangen niet.
Rapportage/monitoring:
We willen graag de voortgang van de uitvoering van de match volgen en daar waar nodig ondersteunen.
De medewerkers van het Vrijwilligers Informatie Punt van ABC-west (betreffende vrijwilligerswerk) of de
participatiecoach van Blik op Talent (betreffende werk) houden met u hierover contact.
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Wegwijzer Talentenbeurs

BIJLAGE 15		

Draaiboek

Draaiboek 20 juni 2013 Talentenbeurs 2013						
aanwezig
8.00

allen namens Oganisatie

8.00- 9.00

voorbereiden van de tafels,inrichten balie,
matchingstal chekt techniq

9.00 9.30

koffie thee voor de organisatie 70 pesonnen

9.30 - 10.00

koffie staat klaar voor de bezoekers 150
personnen

10.00 - 10..20

WELKOMSTWOORD

10.30

SPEELREGELS

10.40 - 12.30

Matching

12.30

Presenatie gemaakte afspreken

12.45 13.30

LUNCH 200 MENSEN

13.30- 14.00

OPRUIMEN

Actie

GOED OM TE WETEN

Draaiboek host
8.30

aanwezig

8.30 - 9.00

sound check

9.00 - 9.30

koffie thee

10.00

opening

10.10

interview organisaties en deelnemers

10.30 uur

host legt de spelregels van de talentenbeurs uit en nodigt
iedereen uit contact te maken

10.40 - 12.30

actief mensen en org benaderen om te matchen BELANGRIJK! VUL MATCHIGSFOLMULIERS IN DIE WORDEN
OPGEHAALD

12.30

Presentatie van resultaten, ervaringen van org en deelnemers polsen
Wordt afgesloten met een lied

12.30

aankondiging lunch 1 broodje persoon

*Opmerkingen
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18 juni ZID
Draaiboek organisatie
8.15 - 8.45
8.45 - 9.15

Aanwezig bij ZID, koffie thee Merel/Ella, Tony bij de deur
Inloop deelnemers koffie thee

9.15
9.30
9.30 - 10.30

Opening plenair in Theaterzaal Sebo, Nera
Wordt de groep verdeeld in twee kleinere groepen
Workshop 1 In je eigen kracht Sebo theaterzaal
Workshop 2 CV doctor Paul en Femke, studio

9.30 - 10.30
10.30 - 11.00

Pauze koffie thee, evaluatieformulier invullen groepen wisselen

11.00 - 12.00
11.00 - 12.00

Workshop 3 In je eigen kracht Sebo theaterzaal
Workshop 4 CV doctor , Paul en Femke, studio
invullen evaluatie
LUNCH VOOR DE ORGANISATIE en ZID medewerkers, MEREL ELLA

12.00 -13.00
13.00 - 13.30
13.30 -13.45
13.45
13.45 - 14.45
13.45 - 14.45

Inloop koffie thee, Merel, Ella, Tony
bij de deur
Opening plenair in Theaterzaal, Sebo, Nera

Wordt de groep verdeeld in twee kleinere groepen
Workshop 1 In je eigen kracht Sebo theaterzaal
Workshop 2 CV doctor Paul en Femke, studio

14.45 - 15.15

Pauze koffie thee, evaluatieformulier invullen groepen wisselen

15.15 - 16.15
15.15 – 16.15

Workshop 3 In je eigen kracht Sebo theaterzaal
Workshop 4 CV doctor , Paul en Femke, studio
invullen evaluatie
BORREL

16.30 - 17.30

* Marianne Houben is aanwezig voor een impressieverslag
* Foto's maken Ella, Anush
*Voor vragen Anush Avetisyan 0649909253
* De locatie van de workshops is ZID Theater/De Roos van Dekamaweg 1 1061 HR
Amsterdam, tel 0204888449

http://zidtheater.nl/index1.php?lang=1&mod=pages&pag=4a6785e50494a
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Evaluatieformulier deelnemers en organisaties

EVALUATIE FORMULIER TALENTENBEURS TEN BEHOEVE VAN DE DEELNEMENDE ORGANISATIES
1.
Hoe heb je de Talentenbeurs ervaren?
•
Redelijk goed
•
Goed
•
Had weinig te bieden
•
Informatief
•
Een goede gelegenheid om te netwerken en anderen te ontmoeten
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

•
•
•
•
•

Welke onderdelen van de Talentenbeurs vond je goed?
Contact met deelnemers
Contact met andere organisaties
Alle aspecten waren voldoende.
Contacten met de organisatie van de Talentenbeurs
Sfeer

•
•
•
•

Voorbereiding op Talentenbeurs
Ik was goed geïnformeerd over de Talentenbeurs
Ik wist wat van me werd verwacht
Ik was onvoldoende geïnformeerd
Ik wist niet goed wat van me werd verwacht

•
•
•
•

Heb je suggesties voor verbetering?
Betere voorbereiding
Betere informatie en communicatie
Betere management van de verwachtingen
Anders

•
•
•

Hoe heb je de gesprekken met de aanwezigen ervaren?
Redelijk goed
Informatief
Anders….

•
•
•
•
•

Met welke drie woorden kun je de Talentenbeurs omschrijven?

Hoe beoordeel je de locatie (op schaal van 1 tot 10, 1=laag en 10=hoog)?
Geen mening
Overige opmerkingen en/of suggesties
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Evaluatie formulier workshops op ….. Ter voorbereiding talentenbeurs west
Workshop In je kracht van ZID theater
Hoe vond je de workshop: opbouw, duur en inhoud
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat was goed?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat kan beter?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

CV doctors van DWI en Randstad
Hoe vond je de workshop: opbouw, duur en inhoud
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat was goed?
………………………………………………………………………………………………..………………………………
Wat kan beter?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Opmerkingen
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Bedankt voor het invullen
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