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KICK-OFF MEETING
DONDERDAG 23 JANUARI 2020

▶ Binden door Boeien
▶ Trendonderzoek
▶ Gamification
▶ Kostenplaats of Arbeidsplaats



Bedrijfsnaam:

Naam deelnemer 1:

Ik kies voor de parallelsessie:        Gamification        Kostenplaats of arbeidsplaats

Naam deelnemer 2:

Ik kies voor de parallelsessie:        Gamification        Kostenplaats of arbeidsplaats

Naam deelnemer 3:

Ik kies voor de parallelsessie:        Gamification        Kostenplaats of arbeidsplaats

Dit formulier graag zo snel mogelijk mailen naar: info@sibon.nl

INSCHRIJFFORMULIER

Op donderdag 23 januari 2020 organiseert SI’BON de
Kick-off meeting met ondersteuning van een grote groep 
aangesloten leveranciers. Als locatie is weer gekozen voor het 
theater Spant! in Bussum.
We verwelkomen iedereen op de beursvloer, waar de ruimte 
wordt geboden om kennis te maken met collega’s uit de markt 
en ervaringen uit te wisselen. Voor de verbindende factor 
zorgen maar liefst 27 aangesloten leveranciers, die met stands 
hun nieuwe ontwikkelingen laten zien. Zeer aantrekkelijk als 
men zich realiseert dat er in 2020 geen Vakbeurs Sign wordt 
georganiseerd.
 
Ook dit jaar laat SI’BON de resultaten van een trendonderzoek 
in de signsector zien, onderbouwd door onderzoek uitgevoerd 
door het CBS.
Met de titel ‘Binden door Boeien’ neemt gastspreker
Sjaak Schouteren de aanwezigen mee naar de nieuwe 

veranderde wereld. Verschillende type mensen zullen 
verschillend moeten worden benaderd om hetzelfde resultaat
te krijgen. Dat geldt voor personeel en uiteraard ook voor 
klanten. Sjaak gaat dieper in op het hoe en waarom.

Met een parallelsessie kunnen de aanwezigen kiezen voor: 
▶  Gamification, organisaties worden effectiever door ‘spelen’ 

onderdeel te maken van hun strategie, of 
▶  Kostenplaats of arbeidsplaats, nieuwe overwegingen 

als gevolg van wetgeving.

Twee bevlogen sprekers informeren de aanwezigen over
de laatste ontwikkelingen, en de bezoeker mag vooraf een
keuze maken. 
Na tweeëneenhalf uur inspiratie gaat men terug naar de 
beursvloer waar de gesprekken kunnen worden voortgezet 
onder het genot van een walking dinner.

PROGRAMMA
13.30 uur Ontvangst op het plein 
14.30 uur Welkom en presentatie trendonderzoek
15.00 uur  Gastspreker Sjaak Schouteren
  Binden door Boeien (Hoe in deze tijd 

mensen ‘binden’ aan het bedrijf )
16.20 uur  Parallelsessies, kiezen uit:
  ▶ Gamification
 Organisaties worden effectiever door ‘spelen’
 onderdeel te maken van hun strategie.
 Horst Streck
  ▶ Kostenplaats of arbeidsplaats 

Nieuwe wetgeving zet aan tot andere kijk 
op inzetten arbeidskracht.

 Jeroen Oostdam
17.00 uur Mini vakbeurs op het plein
18.00 uur Walking dinner op de beursvloer
21.00 uur Einde

Spant! (vroeger ‘t Spant) 
is een van de bekendste 
theaters van Nederland en 
tevens congrescentrum. 
Oorspronkelijk gebouwd 
in 1969 werd het theater in 
1979 geheel gesloopt om 
vervolgens te herrijzen 

in de huidige hoedanigheid, na een tussentijdse verbouwing 
in 2005. Inmiddels heeft men een capaciteit voor zo’n 2000 
personen.
Als uitvalsbasis voor de Hilversumse tv-studio’s wordt Spant! 
regelmatig gebruikt voor tv-opnames. Onder andere Kinderen 
voor Kinderen en de voorrondes van The Voice of Holland 
werden hier opgenomen.
Naast een tweetal theaterzalen en meerdere (platte) zalen, 
beschikt Spant! over ‘Het plein’ waar SI’BON samen met de 
aangesloten leveranciers een minibeurs organiseert.
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