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In 2016 vond in Winschoten, in opdracht van de 
gemeente Oldambt, het Werkfestival plaats; een 
banenmarkt in festivalsfeer. Deze geheel andere 
aanpak voor de traditionele banenmarkt bleek 
succesvol. Het evenement trok meer dan 2000 
bezoekers waarvan meer dan 40 bezoekers het 
festivalterrein verlieten met een baan op zak. De 
intensieve betrokkenheid van werkzoekenden 
in het voortraject en tijdens het event bleek een 
grote meerwaarde. Kortom: het Werkfestival is 
een goed concept met succesvolle elementen, 
maar natuurlijk ook met verbeterpunten.

Alle gemeenten Groningen en de kop van 
Drenthe - Werk in Zicht, hebben aangegeven 
graag in 2018 op dit concept voort te willen 
borduren door gezamenlijk een groot 
werkfestival te organiseren onder de naam: 
“Werkfestival”. 

Een ‘bannerloos’ banen- en beroepenfestival 
waar het draait om belevingen, ontmoetingen 
en ervaringen. Waar aanbieders worden 
uitgedaagd om hun branche/beroep in een 
doe- en/of belevingsactiveit onder de aandacht 
te brengen. Waar bezoekers worden 
uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan, 
ervaringen op te doen en buiten de gebaande 
paden op ontdekkingstocht te gaan. Een festival 
waar het draait om ontmoetingen met 
aanbieders (bedrijven en scholen/opleidingen), 
andere werkzoekenden en de werkspecialisten 
van de diverse gemeenten en werk-organisaties 
binnen Werk in Zicht.

Aanleiding

Kortom: 
Een festival waar 
het zoeken naar 
werk geen 
opgave, maar 
een feest is!
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Uitgangspunten 
Datum 
31 oktober 2018

Locatie 
De Suikerfabriek in Groningen

Aantal standhouders 
250 

Aantal bezoekers 
10.000

Werkzoekenden een beleving meegeven 
(emotioneren), kansen bieden om op 
basis van die beleving de juiste persoonlijke 
keuzes te maken (motiveren), de kansrijke 
beroepen onder de aandacht brengen 
(informeren),  ideeën en suggesties aan de 
hand doen als het gaat om beroepen of 
opleidingen (inspireren), de handen uit de 
mouwen laten steken door zelf te doen 
(ervaren, produceren en leren) en vooral in 
gesprek gaan met werkgevers 
(enthousiasmeren). Het uiteindelijke doel is 
natuurlijk: voor de bezoeker de kansen op 
de arbeidsmarkt vergroten en voor de 
aanbieders de kansen vergroten voor het 
vinden van een geschikte kandidaat.

Doelstelling
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 Suikerunie terrein           
    De Locatie

EM2

Stadslab

Oude Suikerfabriek
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Op basis van de kansrijke beroepen 
(aangegeven door de werkgroep) worden 6 of 
7 pleinen/etages/tenten in en buiten de locatie 
ingericht. Suggesties:
• Bouw- en techniekplein (of eventueel     

scheiden in twee pleinen)
• Zorgplein
• Financieel, economisch en administratief + 

klantenserviceplein
• ICT-plein
• Vervoer, transport en logistiekplein (buiten)
• Opleidings- en trainingsplein
• Het laat- je-verrassen-plein/inspiratieplein/

het mischien-is-het-wat-voor-mij-plein/het 
omscholingsplein (alles wat niet in één van 
bovenstaande pleinen past)

Het hart van ieder plein is ingericht als doe- en 
experimenteerplein.  Alles draait in dit 
middenplein om beleving-doen-ervaren.

De Invulling

• Voorbeelden van activiteiten die op de       
diverse pleinen en op de locatie plaats    
kunnen vinden:

• Callcentertraining  op een discovloer (als 
voorbeeld stille disco; ieder zijn eigen     
koptelefoon)

• Heftruckbewijs halen
• Speeddaten in botsauto’s  of in een           

reuzenrad met je toekomstige werkgever
• Rijles in een bus/touringcar
• Mini hackathon/blockchain
• Sleutel aan je toekomst (een plein waar     

bezoekers kunnen sleutelen aan auto’s,      
leidingen  en ondertussen in gesprek       
kunnen met werkgevers etc.

• Timmerdorp (voor volwassenen); Timmer 
aan de weg….voor een mooie toekomst

• Haal je AED-diploma in 2 uur 
• Dress for succes (met kleurenanalyses en 

kledingadvies)
• ZZP-plein
• Vacaturewanden per branche ingedeeld
• Klimwand van de landmacht
• Proeflaboratorium
• Etc.
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Naast leerzame 
belevingen, is er 
ook voldoende 
fun op het 
Werkfestival. 

De Kiekjeskar

Klimwand
Landmacht

Silent Disco
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Rondom de doe- en experimenteerpleinen zijn de 
baanaanbieders opgesteld. De wens van de 
opdrachtgever: Een bannervrije banenmarkt. 
Echter een bannervrije markt moet niet betekenen 
dat de standhouders onvindbaar zijn. Veelal zijn 
ondernemers ‘gehecht’ aan hun banner.
Een compromis zou wellicht een oplossing zijn; 
bij de entree van het plein worden banners van 
bedrijven opgesteld zodat het voor de bezoeker 
goed zichtbaar is wie er op het plein aanwezig zijn. 
Op het plein zijn de ondernemers te vinden bij een 
universeel logobord of een eigen tafel, zithoek of 
loungeset of bij een eigen doe-activiteit op het 
middenplein.

Standhouders
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De kracht van het Werkfestival zit vooral in een ruim 
aanbod van workshops. 
Om de groepen klein (en effectief) te houden kunnen 
ook dezelfde workshops op dezelfde tijd worden 
gegegeven, met een andere workshopleider. 
Wanneer bezoekers vooraf inschrijven kunnen we 
inschatten welke workshops goed lopen en dus 
vaker kunnen worden gegeven.

Suggestie: Workshops max 20-25 minuten + 5-10 
minuten vragen + 15 minuten wisseltijd

Workshops

Mogelijke invulling van workshops:
• Communicatie;
• De stap naar ZZP-er;
• Elevatorpitch;
• Netwerken kun je leren;
• 50 plus en werkloos, en nu?;
• Vacatureluurs; solliciteren met social media;
• Baanbrekend solliciteren met je kop boven 

het maaiveld;
• Je kansen vergroten tijdens het solliciteren,  

7 tips om direct mee aan de slag te gaan;
• Werken en leren, hoe regel je dat?;
• Omscholen, hoe pak je dit aan?

Het is ook mogelijk om bedrijven en   
organisaties de gelegenheid te geven om 
motivatiespeeches voor hun branchte te geven, 
bijvoorbeeld;
• Welkom in de nieuwe wereld. Jouw            

toekomst in de Energie!
• Bouw aan je zelf in de bouw.

Invulling 
Workshops
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(Voor bedrijven en opleiders)

De kosten voor deelname aan het Werkfestival 
bedragen €185,-  excl btw. Dit is het totaalbedrag 
voor twee personen en hiervoor mag je het 
volgende verwachten:

• Wakkere Ontbijtsessie 31 oktober 08.00 
uur in de Suikerfabriek 

• Gratis koffie en thee
• Lunch
• Avondeten
• Vloeroppervlak voor je stand
• Toegang tot de netWORKapp die                      

mogelijkheid geeft tot het maken van               
afspraken met mogelijke kandidaten in het 
voortraject en tijdens het Werkfestival.

• Mogelijkheid om een onbeperkt aantal           
vacatures aan te bieden.

Kosten

Echter wanneer je besluit met je bedrijf of 
organisatie deel te nemen aan het Werkfestival 
verwachten we ook iets van jou! We streven naar een 
bannerloos festival waar elkaar ontmoeten centraal 
staat. We nodigen je uit om na te denken hoe jouw 
bedrijf deze ontmoeting op creatieve, uitnodigende 
wijze kan faciliteren. Dit kan door middel van een 
(doe) activiteit, eenworkshop of iets anders, als het 
maar beleving of actie toevoegt aan jouw stand of 
aan het plein waar je staat. Je mag groot denken! 
Heb je inspiratie nodig schroom niet contact met ons 
op te nemen. 

Wil je met meer personen komen dan rekenen we 
hiervoor €47,50 excl btw per persoon.
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Wij produceren eigenzinnige evenementen. 
Daarin gaan wij altijd voor hoogst haalbare 
eventrendement en onze kracht is het bieden van 
totaal oplossingen.
Onze manier van werken kenmerkt zich door 
onze eigen wijze waarop wij vorm en inhoud 
combineren, altijd gericht op beleving en verbin-
ding. 

Het in beweging brengen van mensen, uitgaande 
van hun persoonlijke drive en hun eigen kracht…
Dat is voor ons de reden om onze wekker te 
zetten.
Onze manier van werken laat zich omschrijven als 
realistisch, energiek, uitdagend en creatief.

Onder het motto: als je altijd doet wat je altijd 
deed zal je altijd krijgen wat je altijd kreeg, gaan 
wij opzoek naar hoe het anders kan.
Geen gebakken lucht,geen valse lucht, maar De 
Jongens van Lucht…doe het maar eens zonder!

meer van ons zien:
www.dejongensvanlucht.nl
www.werkfestival.nl

De organisatie 
is in de handen 
van de Jongens 
van Lucht.



Het Werkfestival 2018 is een initiatief van Werk in Zicht. Het samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten, UWV en 
SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe.
Samen werken wij aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is. 

Wij vervagen hierbij grenzen, om tot een optimaal resultaat te komen: een inclusieve arbeidsmarkt.

#samenwerkenloont    -  www.werkinzicht.nl  - www.kansrijkberoep.nl


