
DOE MEE MET DE MATCHTAFELS VAN LAGE WEIDE! 
 
Matchtafels zorgen voor een creatieve oplossing voor uw vacatures  
Een ‘matchtafel’ is een bijeenkomst exclusief voor HR-medewerkers, loopbaanbegeleiders 
en/of directeuren van grote en kleine bedrijven op Lage Weide. Op de bijeenkomsten worden 
onder professionele begeleiding kandidaten, vacatures, netwerken en aanpakken met elkaar 
gedeeld. Iedereen leert van elkaar, inspireert elkaar en creëert extra kansen om die moeilijk 
vervulbare vacatures samen op te lossen.   
  
Vier Matchtafelvoordelen  
1.Je raakt op de hoogte van profielen van medewerkers die bij collega-bedrijven op Lage 
Weide uitstromen, die wellicht wél geschikt zijn voor jouw bedrijf… 
2.Je werkt samen aan het behouden van personeel voor Lage Weide…  
3.Extra aandacht voor jouw vacatures, die je plaatst op het gratis 
vacatureplatform www.lageweidewerkt.nl, op de Lage Weide social media kanalen… 
4.Meedenkkracht van andere werkgevers om meer reacties op jouw vacature te krijgen!  
  
Reacties deelnemers  
Ingeborg van der Kant: ‘Van Doorn Export Packing haalt er elke keer weer voordeel uit. 
Laatst nog kregen we creatieve tips om met een paar kleine aanpassingen in onze 
vacaturetekst een veel bredere doelgroep aan te kunnen spreken. Via de Matchtafel kom ik 
in contact met andere en ook grotere werkgevers via netwerken van weer andere 
deelnemers…heel interessant.’ Sabrina Blom van SUEZ RR IWS Remediation B.V. doet 
ook regelmatig mee: ‘De begeleiders van de sessies kunnen je makkelijk in contact brengen 
met het mbo of andere regionale initiatieven die extra kansen bieden op vervulling van onze 
vacatures. En door het contact met de andere bedrijven weet je eerder wat er speelt op het 
terrein!’   
  
Maak je bedrijf en je vacatures slim bekend en meld je aan!  
De bijeenkomsten zijn van 09.00-10.30 uur op 21 april, 2 juni,1 september en 20 oktober 
2022. P&O-ers van werkgevers op LageWeide nemen deel na aanmelding 
via bobvandenberg@lageweide.nl. Meer informatie bij Bob van den Berg, Projectmanager 
Arbeidsmarkt via hetzelfde emailadres. 
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