
Ingrediënten 

Pop-up Personeelsrestaurant

Om iets moois mee te maken 
als de tijd rijp is

TEN MINSTE HOUDBAAR T/M 2019 

Overdrachtsdocument project ‘Pop-up Restaurant’ 
DrieDaagse over de toekomst van 

werk & arbeidsmarkt. In de context van 
Zutphen ontmoet Zutphen. 

#ZoZPopup – HET CONCEPT



•  Inspiratiebron voor het Zutphens 
Werkbedrijf is het WerkBedrijf Rijk 
van Nijmegen. Hun fi losofi e is dat 
iedereen een werkplek verdient 
in de maatschappij. Afstand tot 
de arbeidsmarkt bestaat wat hen 
betreft niet. Want het uitgangspunt 
is wat mensen wél kunnen. Het 
WerkBedrijf heeft een tookit 
ontwikkeld, die benut kan worden 
als keukengerei.

 www.werkbedrijfrvn.nl

•  Verschillende branchetafels zijn 
actief. 

 o  Primair onderwijs: directeuren 
hebben een plan van aanpak 
gemaakt om de werkdruk te 
verlagen en het toekomstig tekort 
van docenten op te vangen 

 o  Groen: initiatief voor een 
coöperatie om volume en 
dus omzet te genereren in de 
groenbranche

 o  Zorg: werkcarrousel gastvrijheid 
in de zorg, health festival, 
praktische innovaties zoals 
bijvoorbeeld ‘Anne4Care’, pop-up 
zorginnovatie Zutphen

  Informatie: Chaya Oosterbroek: 
06-182 95 370

•  De AWVN, de grootste 
werkgeversvereniging van 
Nederland, deed onderzoek naar de 
waarde van inclusief werkgeven en 
publiceerde in 2017 ‘Het verschil 
smaakt naar meer’. De AWVN stelt 
onder de noemer ‘Werkgevers gaan 
inclusief’ materiaal beschikbaar. 
www.werkgeversgaaninclusief.nl, 
werkgeversgaaninclusief@awvn.nl

ACHTERGRONDINFO 

Pop-up Teamleden 

Wouter Beekman, Filmstagiair 
wouterbeekman@hotmail.com
06-414 45 984

Hanneke Blok, Werkervaringsplaats
hannekeblok1904@gmail.com 
06-289 94 900

Irma te Brake, Accountmanager 
Werkgeversservicepunt
i.tebrake@zutphen.nl 
06-121 35a 926

Saskia Hertog, Programmamanager en 
ambtelijk opdrachtgever 
s.hertog@zutphen.nl 
06-420 90 839

José Husken, Managementondersteuner
j.husken@zutphen.nl 
0575-587926

Renate van der Kaag, Projectsecretaris 
Speerpunt Samen werk 
bereikbaar maken
r.vanderkaag@zutphen.nl
06-280 38 347 

Dirk Langedijk, Kwartiermaker 
Werkbedrijf
dirk@langedijkswo.nl 
06-538 46 291

Chaya Oosterbroek, Kwartiermaker Speer-
punt Samen werk bereikbaar maken
chaya@cvjozutphen.nl 
06-182 95 370

Nick Paterson, Vastgoedmanager
n.paterson@zutphen.nl 
06-814 25 805

Sandra de Wit, Senior Communicatie-
adviseur
s.dewit@zutphen.nl 
06-426 30 437



Materialen
Uitnodiging, placemat, 

gesprekskaarten, concept 
persbericht, concept animatie over 

het Werkbedrijf

Pop-up locatie
Het Koelhuis

Bert Hoogeveen (kok) en Nienke 
Zonsveld (eventmanager)

info@hetkoelhuis.nl 

0575-510018

Kringloop
2Switch Zutphen 

Mirjam Diks 
info@2switch.nl

06-34066823

Brigade 
Stedelijk Vakcollege 
Horeca en Bakkerij

Erik Janssen 
e.janssen@hetstedelijkzutphen.nl 

0575-590909

Eric Hille 
e.hille@hetstedelijkzutphen.nl 

0575-590909

Gastsprekers 
Randall van Poelvoorde 

randall@robotxperience.com 

06-296 04 036

Sjaak Langenberg 
sjaak@sjaaklangenberg.nl 

06-164 52 421

Johan Spierings 
j.spierings@conceptonstage.nl 

024-2061169

Deze sprekers worden 
geïntroduceerd in het programma.

Gespreksleiding
Kees Meijer, wijkregisseur

Kees.Meijer@zutphen.nl 

06-222 26 027

Relatiebeheer
Met het adressenbestand Zutphen 

ontmoet Zutphen is een basis 
gelegd, waarop voortgebouwd kan 

worden, óók met mailadressen. 
Bijvoorbeeld door de relaties toe te 

voegen van de wijkregisseurs en 
de binnenstadsmanager. 

Communicatie
Er is gewerkt met een 

communicatiekalender 

INGREDIENTEN 



Ontwerp, Organisatie en Vormgeving: 7Zebra’s
Anita van de Looij, Ontwerper van Ervaringen
anita@7Zebras.nl 06-204 33 258

Jessica van Koert, Ideeën(f)luisteraar
jessica@7Zebras.nl 06-551 32 827

Dunja Blom, Grafi sch Ontwerper
dunja@buroblom.nl 06-547 82 906
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Partnerschap
De leidende gedachte achter het Pop-up 
Personeelsrestaurant is partnerschap tus-
sen de gemeente Zutphen en werkgevers in 
Zutphen. Het sluit aan bij ‘Zutphen ontmoet 
Zutphen’ waar burgemeester Annemie-
ke Vermeulen initiatiefnemer van is. Dit 
programma startte op 12 oktober 2017 met 
een dag waarop alle medewerkers van de 
gemeente de handen uit de mouwen staken 
bij Zutphense bedrijven en organisaties. Het 
initiatief past bij een overheid die onderdeel 
uitmaakt van een netwerksamenleving 
en op basis van gelijkwaardigheid - als 
partners – maatschappelijke resultaten wil 
boeken. Produceren in partnerschap is de 
insteek van wijkgericht werken: echt de 
samenleving in en in samenspraak plannen 
ontwikkelen en uitvoeren. Besluitvaardig, 
omgevingsgericht en verbindend zijn de 
kernwaarden van de gemeente Zutphen. 

Pop-up Personeelsrestaurant 
Er ligt een uitgewerkt plan om een ZoZ-Drie-
daagse voor werkgevers te 
organiseren over de toekomst van werk 
& arbeidsmarkt. 

Op het menu staan actuele gespreks-
onderwerpen:
-  spanning tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt [schaarste];
-  kiezen tussen mens of techniek [robotise-

ring]
-  werkgeluk van medewerkers [omgaan 

met onzekerheid en werkdrukte]
-  inclusief werkgeven [werk voor iedereen]

Aan iedere ontmoeting is een ‘inspirator’ 
gekoppeld die een verhaal vertelt dat een 
brede groep werkgevers aanspreekt en 
uitnodigt tot interactie. De gemeente vertelt 
over het Zutphens werkbedrijf dat aan de 
slag wil als externe personeelsafdeling voor 
alle werkgevers in Zutphen. Op een manier 
die aansluit bij wat werkgevers zeggen 
nodig te hebben. En eraan bijdraagt dat 
inclusief werkgeven naar meer smaakt. 

De Pop-up productie is gestoeld op 
partnerschap:
-  Tijdelijke locatie. In het Koelhuis kan een 

van de casco-ruimten worden omgetoverd 
tot een Pop-up Personeelsrestaurant. Er 
is een professionele keuken en vergun-
ningen rond horeca, veiligheid en hygiëne 
zijn geregeld. Dat maakt het behapbaar.

-  Keukenbrigade. Leerlingen van het 
Stedelijk Vakcollege Horeca en Bakkerij 
zijn beschikbaar om ervaring op te doen 
in een professionele setting. Zij kunnen 
onder begeleiding assisteren in de keuken 
en de bediening. 

-  Werkervaringsplaats. Het Pop-up Team 
biedt plek voor een of meer werkzoeken-
den.

-  Afstudeeropdracht. Er zijn verschillende 
afstudeeropdrachten denkbaar. Zo kun-
nen de making off en het event gefilmd 
worden. 

-  Spullen te koop. De locatie kan worden 
ingericht met spullen van de Kringloop 
die gekocht kunnen worden. 

#ZoZPopup – HET CONCEPT

PRODUCEREN IN PARTNER-SCHAP


