


Inspiratiebijeenkomst
Open Bedrijvendag Emmen

2022





• Zaterdag 5 november 10.00 uur tot 16.00 uur

• Opening en afterparty bij Treant, locatie Holdert

• Open jouw bedrijf of organisatie voor het brede publiek

• Ontmoet nieuwe klanten, leveranciers of medewerkers



• Techniek, Dienstverlening, Zorg, Retail, Vrije tijd

• Ieder bedrijf kan meedoen

• Plattegrond in Emmer Courant

• Overzicht op www.obdd.nl

http://www.obdd.nl/


Thema 2022: personeel & arbeidsmarkt



Nieuw: tips van scholieren!



5 tips voor succesvolle deelname 
aan de Open Bedrijvendag

1. Geef je op en doe mee

2. Bedenk een aantrekkelijk programma

3. Laat iedereen weten dat je meedoet

4. Ga in gesprek

5. Zorg dat ze je niet vergeten



Geef je op en doe mee



Tip van jongeren:

“Open Bedrijvendag klinkt een beetje saai”

-> gebruik een pakkende slogan 
voor deze doelgroep! 



Bedenk een aantrekkelijk programma



Bedenk een aantrekkelijk programma



Tip van jongeren:

“Jongeren vinden het leuker als ze zelf dingen mogen doen”

“Laat een andere kant van het werk zien dan 
die we al kennen”

“Jongeren blijven langer als er wat te eten en te drinken is”



Laat iedereen weten dat je meedoet



Laat iedereen weten dat je meedoet



Tip van jongeren:
“Maak reclame via social media die wij gebruiken”

“Laat weten welke activiteiten er te doen zijn”

“Zoek contact met scholen en stuur iemand langs 
die er op een leuke manier over vertelt”

“Zeg erbij dat je ook vrienden mee mag nemen; 
met een groep is het leuker om te gaan”



Ga in gesprek



Tip van jongeren:

“Het zou fijn zijn als je kunt praten 
met mensen die daar werken”

“Zorg dat er iemand staat 
die goed kan praten met kinderen”



Zorg dat ze je niet vergeten



Tip van jongeren:

“Geef na afloop iets mee, bijvoorbeeld een 
goodiebag”

“Zorg dat jongeren zelf iets kunnen maken 
wat ze mee naar huis nemen”



Open Bedrijvendag op social media

• Facebook: @OpenBedrijvendagEmmen

• Instagram: @openbedrijvendagemmen

• Twitter: @OBDemmen1

• www.obdd.nl



Zelf geen geschikte ruimte? 

Neem contact op met André Belt voor een kraampje bij Holdert! 



Programma zaterdag 5 november

• 09.00 uur: opening bij Treant, locatie Holdert

• 10.00 uur: deelnemers openen hun deuren voor publiek

• 16.00 uur: einde programma voor publiek

• 16.30 uur: afterparty deelnemers bij Treant, locatie Holdert



Tot ziens op 5 november! 


