
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Week van de 

Uitwisseling 2021 

Ben je bekend met de Week van de Uitwisseling? In deze 

week zetten bedrijven en (overheids)organisaties in 

Friesland, Groningen en het noordelijk deel van Drenthe -

opnieuw- de deuren voor elkaar open. Werknemers 

krijgen zo de kans om een kijkje in de keuken van een 

ander bedrijf te nemen. Of je nu manager, administratief 

medewerker, ICT-er of brugwachter bent: de Week van de 

Uitwisseling is voor iedereen! 



Week van de Uitwisseling 2021 

 

Presenteer je bedrijf!  
 
Een mooie gelegenheid om ook jouw bedrijf en 
medewerkers kennis te laten maken met dit geweldige 
event. Het biedt jou en je medewerkers inspiratie door je 
bedrijf te presenteren aan én open te stellen voor 
medewerkers van andere bedrijven. Dit kan allemaal 
tijdens de Week van de Uitwisseling! In 2021 organiseren 
we deze week van 31 mei tot en met 4 juni. 

 
 

Voor elkaar, door elkaar en met elkaar 
 
Het doel van de Week van de Uitwisseling is om 
bekendheid te krijgen bij en/of kennis te maken met 
andere bedrijven/organisaties in Friesland, Groningen en 
het noorden van Drenthe. Het biedt medewerkers de 
kans om een kijkje in de keuken te nemen in de 
werkwijze van andere organisaties of bedrijven, zodat zij 
hun netwerk kunnen vergroten, informatie te delen en 
van elkaar te leren. 
 

 

Week van de Uitwisseling 2021: nu anders! 
 
In 2012 is dit initiatief van de stichting Werken in 
Friesland van start gegaan met bijna 400 deelnemers. 
Noorderlink sloot zich in 2019 bij het project aan. In het 
voorjaar van 2020 stelden meer dan 90 organisaties/ 
bedrijven uit Noord-Nederland hun deuren voor elkaar 
open, en circa 900 medewerkers hadden zich aangemeld. 
Helaas gooide Corona roet in het eten en moesten we de 
Week van de Uitwisseling annuleren. Voor 2021 bekijken 
we andere opties zoals een digitaal bezoek, online 
streaming of webinar. Minder deelnemers en 
persoonlijker? Mogelijkheden genoeg!  
We blijven positief en kijken uit naar het volgende event  
in 2021. 
 

Meld op tijd je bedrijf aan  
 
Voor de organisatie van deze week is een tijdige 
aanmelding van je bedrijf of organisatie van belang. Je 
kunt je tot 16 februari 2021 aanmelden via 
www.werkeninfriesland.nl/week-van-de-uitwisseling. Een 
informatiebijeenkomst organiseren we in januari. Hoe we 
deze  gaan vormgeven en op welke dag en tijd, daar 
ontvang je nog bericht over. Medewerkers krijgen vanaf 
maart 2021 de gelegenheid zich in te schrijven bij een 
bedrijf of organisatie. 

 

Aarzel niet en geef je bedrijf/organisatie (ook) voor 2021  
op voor de Week van de Uitwisseling! 

 

 
Meer informatie? Neem voor meer informatie contact op Grietje Huizing via: 
grietje.huizing@werkeninfriesland.nl of mobiel: 06-5434 0374. 
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