Word Eventpartner!
Meld uw organisatie nu aan als eventpartner van RPAnhn en verbind uw bedrijf aan unieke
arbeidsmarktevents met uiteenlopende doelgroepen. Realiseer zo optimale zichtbaarheid
en verbinding met diverse organisaties in de regio Noord-Holland Noord!

Wie zijn wij?
RPAnhn wil dat iedereen die kan werken, werkt. Dat realiseren wij door het verbinden van werkgevers, werknemers,
onderwijs en overheid voor het creëren van kansen op de
regionale arbeidsmarkt. RPAnhn is daarom dé partner voor
organisaties die samen willen werken aan een duurzame,
ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt.
Onze aanpak is gericht op het voor iedereen geschikt maken
van de regionale arbeidsmarkt. Dat doen wij door:
1.
Verbinden van vraag en aanbod via optimale werkgevers- en werknemersdienstverlening.
2.
Inzicht bieden in arbeidsmarktvraagstukken door een
datagestuurde aanpak.
3.
Actief delen van kennis, informatie en voorbeelden, en
het monitoren van activiteiten en resultaten.
4.
Starten nieuwe initiatieven, ontwikkelen van gezamenlijke arrangementen en instrumenten gericht op
duurzame inzetbaarheid, inclusiviteit en een leven
lang ontwikkelen.
5.
Genereren en beheren van financiële middelen ten
behoeve van de regionale arbeidsmarkt.

Wat kunt u van ons verwachten?
U verbindt zich voor vier jaar en kunt aansluiten bij evenementen die RPAnhn in die periode organiseert. Bijvoorbeeld de talkshow NV Noord-Holland Noord, Het Grootste
Werkfestival, Kracht on Tour en Taalakkoordbijeenkomsten.
Bovendien bieden wij onze eventpartners diverse themasessies aan. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen € 7.500,-.

Word onze partner en uw organisatie:
Is zichtbaar bij elk evenement van RPAnhn, in de on- en
offline communicatie voor, tijdens en na het evenement.
Wij plaatsen bijvoorbeeld uw logo op de website van
RPAnhn en op de diverse evenementenwebsites, en uw
logo wordt geprojecteerd op het scherm bij plenaire delen
van bijeenkomsten.
Mag haar naam verbinden aan een spreker, lezing of voorstelling bij Het Grootste Werkfestival. In overleg kan een
(eigen) voorstelling in het programma worden ingebracht,
ook bij de talkshow NV Noord-Holland Noord.
Kan in overleg een losstaand evenement (kennissessie)
organiseren onder de vlag van RPAnhn, voor de partners
uit het netwerk van RPAnhn.
Krijgt toegang tot het Goede Doel Diner, aansluitend aan
Het Grootste Werkfestival.
Krijgt ruimte voor een eigen stand op diverse netwerkpleinen.
Kan een bijdrage leveren aan goodiebags die worden
uitgereikt aan deelnemers van evenementen (indien van
toepassing).
Wij bieden u graag een pakket op maat aan, passend bij uw
organisatie. De precieze invulling van ons eventpartnerschap
doen wij daarom graag in overleg met u. RPAnhn garandeert
indien gewenst branche-exclusiviteit.

Komt uw bedrijfslogo hier ook te staan?

Evenementen RPAnhn

Het Grootste Werkfestival

Kracht on Tour Noord-Holland Noord

Het Grootste Werkfestival biedt inspiratie voor werkgevers,
ondernemers, onderwijs- en overheidsorganisaties om arbeidsmarktvraagstukken bespreekbaar te maken en gezamenlijk aan te pakken. Het is een podium voor initiatieven binnen
en buiten de regio Noord-Holland Noord. Deelnemers gaan
in gesprek om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en
afspraken te maken om knelpunten gezamenlijk aan te pakken.

Kracht on Tour Noord-Holland Noord maakt vrouwen bewust
van het belang van financiële zelfstandigheid en helpt hen
stappen te zetten naar een betere economische positie. De
bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor vrouwen in de
regio Noord-Holland Noord die (weer) willen werken en hun
eigen geld willen verdienen. De nadruk ligt op het bieden van
concrete vacatures, scholing en persoonlijke ontwikkeling.

Taalakkoord NHN				

Talkshow NV Noord-Holland Noord

Het Taalakkoord Noord-Holland Noord is gericht op bevordering van taalvaardigheid. Door het tekenen van het Taalakkoord verbinden organisaties zich aan het streven om taal-,
reken- en digitale vaardigheden binnen hun organisatie te
faciliteren en verder te verbeteren. In deze regio zijn inmiddels ruim 50 organisaties aangesloten.

De talkshow NV Noord-Holland Noord is voor en met ondernemers, werkgevers, onderwijs en overheid! Er komen
grote veranderingen aan op de arbeidsmarkt: robotisering,
toenemende technologische ontwikkelingen, demografische
krimp en veranderende samenstelling van de bevolking. Wat
is de invloed van deze ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, hoe kunnen werkgevers, onderwijs en overheid in
Noord-Holland Noord samen optrekken bij het oplossen van
deze en andere arbeidsmarktvraagstukken? De belangrijkste
landelijke en regionale ontwikkelingen, vraagstukken, creatieve oplossingen en innovaties komen voorbij. Een inzicht in de
snel veranderende wereld om ons heen.

Interesse gewekt? Bel snel voor meer informatie!
Cynthia Boorsma 06 44 15 90 79
Manon Kant 06 22 44 85 06
Anita Metzelaar 06 21 23 52 27

www.rpa-nhn.nl
www.hetgrootstewerkfestival.nl
www.krachtontournhn.nl
www.taalakkoord-nhn.nl

