
Huis van het Werk staat voor

1. Ruimte voor organisatie- en 

persoonlijke ontwikkeling

2. Interactie met andere HR-

professionals

3. Inspiratie door collega-werkgevers 

en ondernemers

4. Informatie over ontwikkelingen 

van overheid en onderwijs in de 

regio NHN

5. Spreekbuis voor gezamenlijke 

belangen

De HR- netwerkorganisatie voor en 
van werkgevers, directies en  
HR-professionals in de kop van NH.

“Ook alleen heb je 
anderen nodig”

Aanmelden als partner
Ben je ondernemer of werkgever in NHN?  

Word dan ook Partner van Huis van het Werk. 

Als HR-netwerkorganisatie behartigen wij jouw 

belangen in de regio. We informeren, inspireren 

en organiseren. Met elkaar en voor elkaar.

Neem contact op met Huis van het Werk:

info@huisvanhetwerk.nl 

Bezoek vrijblijvend een van onze vele sessies en 

ontdek wat Huis van het Werk allemaal doet.  

Bekijk de agenda op onze site:  

www.huisvanhetwerk.net/agenda 



Waarom Stichting Huis 
van het Werk?

Als ondernemer, werkgever en HR-professional zoeken 

we het zelf wel uit. Ja toch? We regelen het graag zelf, 

verzinnen zelf oplossingen. 

Maar … dan laten we wel kansen liggen! 

Want we kunnen vaak heel goed informatie, motivatie 

en inspiratie van anderen gebruiken. Vooral van 

werkgevers en HR-professionals uit onze mooie regio. 

Huis van het Werk zorgt daarvoor. Zo kunnen we 

groeien, maken we samen een vuist en zetten we de 

regio nog beter op de arbeidsmarktkaart. 

Voor en door elkaar
Door partner te worden van Huis van het Werk brengen 

we ondernemers, overheid en onderwijs bij elkaar. Met 

minimaal 30 evenementen per jaar blijven we alert en 

kijken en luisteren we continu naar wat de regionale 

arbeidsmarkt bezighoudt en waar de behoeftes 

werkelijk liggen. 

• Wat speelt er allemaal in onze regio?

• Welke maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen raken ons?

• Waar hebben werkgevers en HR-professionals 

behoefte aan?

• Hoe kunnen we onze arbeidsmarktregio nog beter op 

de kaart zetten? 

Samen staan we sterker
Werkgever zijn brengt verantwoordelijkheden, 

uitdagingen, kansen en problemen met zich mee. 

Daar kies je als werkgever voor, maar je hoeft er niet 

alleen voor te staan. Huis van het Werk helpt door te 

verbinden en te delen. Als we als werkgevers samen 

werken, krijgen we meer voor elkaar.  

 
 

Hoe werkt Huis van het Werk  
voor werkgevers, directies en  
HR-professionals?
 

Stichting Huis van het Werk is een netwerkorganisatie, 

een belangenbehartiger voor haar partners. Partners 

praten mee en denken mee. Partners maken samen uit 

wat Huis van het Werk voor ze doet. Samen staan we 

sterker. Betrokkenheid, voor en met elkaar, daar draait 

het om. 

We zijn elke maand actief
Daarom zorgen we voor interactie, inspiratie, informatie 

en niet te vergeten gezelligheid!

• Boardroomsessies voor (HR-)directie en kader

• Kennissessies voor HR-professionals

• Meet & Greet een kijkje in de keuken bij een 

collega-partner

• Intervisie HR-professionals delen casussen en 

vinden oplossingen

• Strategische events regionaal netwerkevent met 

inspirerende sprekers en interessante presentaties

• Huis van het Werk Academie Leven Lang 

Ontwikkelen en andere opleidingen

• Broodje in de regio op een leuke manier 

kennismaken met je buren

• Zomer- en winterborrel netwerken met 

ondernemers, organisaties, overheid en onderwijs

Kosteloze deelname aan alle events
Als partner kun je aan alle events kosteloos deelnemen, 

maar ook collega-ondernemers uitnodigen. Zo bouwen 

we ons netwerk steeds verder uit. Voor & Door!

Partner worden
Huis van het Werk is een stichting zonder 

winstoogmerk. We kunnen de kosten dus zo laag 

mogelijk houden. De jaarbijdrage is afhankelijk van 

het aantal werknemers dat je hebt. Het instapbedrag 

is € 995,- ex. btw per jaar. Neem contact op voor jouw 

jaarbijdrage

De Huis van het Werk Academie heeft als doel 

duurzaam werkgeverschap te bevorderen. We 

willen werknemers boeien en binden en talenten 

voor de regio behouden. Als antwoord op de krapte 

op de arbeidsmarkt streven we naar mensgerichte 

organisatieculturen waar mensen graag komen 

en blijven werken. De Academie wil hiervoor de 

regionale samenwerking tussen onderwijs, overheid 

en bedrijfsleven verder verbeteren. 

Jaarlijks start de Academie met de volledig 

gesubsidieerde, 1-jarige BBL-opleiding 

Leidinggevende voor werknemers van bedrijven 

uit de kop van NH. Daarnaast is er de opleiding 

Amplitiedeskundige, een coaching-on-the-job 

opleiding. Kijk op onze website voor meer informatie.

Huis van het Werk Academie

Huis van het Werk

072-2340433

info@huisvanhetwerk.nl 

www.huisvanhetwerk.nl


