
 

 

 

 

 

 

 

 

Week van de 

Uitwisseling 2022 

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

week zetten bedrijven en (overheids)organisaties in 

Friesland, Groningen en het noorden 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! 



 

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 2022 organiseren 

we deze week van 30 mei tot en met  

3 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 kunnen delen 

en van elkaar kunnen leren. 

 

 

Persoonlijke ontmoetingen in 2022? 

 

De Week van de Uitwisseling is (sinds 2012) een initiatief 

van Werken in Friesland. Sinds 2019 organiseren we deze 

week voor bedrijven en medewerkers uit Friesland, 

Groningen en Drenthe in samenwerking met Noorderlink. 

Samenwerking Rijk Noord schuift voor de komende 

jubileumeditie ook bij ons aan. In 2020 kon de Week van 

de Uitwisseling tot onze grote spijt niet doorgaan door 

de toen geldende Coronamaatregelen. Ook de editie in 

2021 was nog anders dan anders, maar toch een groot 

succes te noemen! Mede dankzij jullie inzet, flexibiliteit 

en creativiteit hebben ruim 1.900 medewerkers van 55 

bedrijven (online) een kijkje in een andere keuken 

kunnen nemen. We hopen dat er in 2022 weer meer ruimte is voor persoonlijke ontmoetingen. 

 

Meld je op tijd aan! 

 

Voor de organisatie van deze week is een tijdige 

aanmelding van je bedrijf of organisatie van belang. Je 

kunt je tot 16 februari 2022 aanmelden via 

www.werkeninfriesland.nl/week-van-de-uitwisseling. Op 

27 januari 2022 organiseren we een 

informatiebijeenkomst. Hoe we deze gaan vormgeven en 

op welke tijdstip, daar ontvang je nog bericht over. 

Medewerkers krijgen vanaf maart 2022 de gelegenheid 

om zich in te schrijven bij een bedrijf of organisatie. 

 

Aarzel niet en geef je bedrijf/organisatie op  

voor de Week van de Uitwisseling 2022! 

 

 

Vragen?  

Kijk voor meer informatie op www.werkeninfriesland.nl/week-van-de-uitwisseling of neem contact 

op met projectleider Cobi Kooistra via cobikooistra@gmail.com of 06-45 24 27 78. 
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