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vacature invulling
Afgelopen jaren zijn er veel gesprekken gevoerd met de 
kaasbedrijven in Woerden. Wat zijn nu de grootste behoe  en 
binnen deze branche? Veelal kwam naar voren dat er moeilijk aan 
goed opgeleid personeel kan worden gekomen. Nu de economie 
aantrekt en de werkloosheid daalt wordt dit tekort alleen maar 
groter. Het lidmaatschap van het Kaasgenootschap biedt daarom 
mogelijkheden ter ondersteuning van het opvullen van vacatures.

Deelname aan de ‘Open vacature dag’
In samenwerking met een recruitment bureau wordt een open 
vacaturedag georganiseerd. De deelnemende bedrijven van het 
Kaasgenootschap stellen hun bedrijf 1 dag open en zorgen voor 
een uitleg aan geïnteresseerde sollicitanten.

Organisatie caseproject met studenten bij uw bedrijf
Een directe samenwerking met de TechnoHUB biedt kans om 
Vmbo leerlingen en Mbo studenten van MboRijnland en ROC 
Midden Nederland vast warm te draaien voor een toekomst 
binnen de kaasbranche. Als lid van het Kaasgenootschap wordt u 
geholpen een caseproject op te ze  en en aan te bieden aan een 

groep studenten. 10 weken lang gaan studenten van opleidingen 
als Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Mechatronica en Smart 
Technology aan de slag met een aantal technische opdrachten. Zo 
maken zij kennis met de nieuwste technieken en kunnen ze vast 
zien hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.
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Bemiddeling stages / Ondersteuning erkend 
leerbedrijf worden
Wist u dat een groot deel van studenten blij   
hangen bij hun stageplek in zowel par   me als 
full  me func  es? Het aanbieden van stageplekken is 
een goede manier om lege arbeidsplekken te vullen. 
Om stageplekken te kunnen aanbieden en vacatures 
te kunnen plaatsen op MBO Stagemarkt (www.
stagemarkt.nl) moet u geregistreerd staan als erkend 
leerbedrijf. Als lid van het Kaasgenootschap wordt u 
geholpen deze erkenning te regelen. Mits er aan de 
criteria kan worden voldaan kan dit binnen 10 dagen 
zijn geregeld! U kunt jaarlijks zelfs € 2.700 subsidie 
krijgen bij het inhuren van een BBL student.

Deelname aan ‘Open vacaturedag’ (Bij min. 5 deelnemers)

Organisa  e caseproject met studenten bij uw bedrijf

Bemiddeling stages / Ondersteuning erkend 
leerbedrijf worden

De partnerpaketten / vacature invulling

Los

500

500

250

Basis (€2.500) Uitgebreid (€5.000)
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kennis en netwerk vergroten
Kaasmannen zijn bezige baasjes. Tijd voor oeverloze praatsessies 
is er niet. Wel is er  jd voor korte kennisbijeenkomsten waar het 
nu   ge en aangename wordt gecombineerd. Het Kaasgenootschap 
bespaart  jd en geld door hulp te bieden bij het vinden van 
subsidiepo  en voor vernieuwende ideeën, kanalen om uw bedrijf 
posi  ef in de media de brengen en door leden van het genootschap 
op smakelijke wijze bijeen te brengen.

Deelname aan Circo Track (circulair ondernemen)
Circulair ondernemen en circulair design wordt steeds belangrijker 
voor (kaas) producenten en verpakkingsbedrijven. In 3 dagen 
wordt gekeken welke uitdagingen uw bedrijf kent. Hoe kunnen 
producten langer meegaan, slim hergebruikt en gerecycled en 
welke andere ketenbedrijven zijn daarin belangrijk voor uw bedrijf 
om mee te nemen? Als lid van het Kaasgenootschap nemen een 
beslisser én een techneut van uw bedrijf deel aan dit programma 
voor € 500,- in plaats van € 1.500. Stoom uw bedrijf nu klaar voor 
de toekomst!

Hulp bij het vinden van (subsidie) geld voor innovatie
De Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid 
s  muleren graag wetenschap en innova  e. Hee   uw bedrijf de 
ambi  e om interna  onaal voorop te lopen door bijvoorbeeld 
te experimenteren met nieuwe technieken, processen te 
verduurzamen of meer te digitaliseren? Dan kan het zijn dat u in 
aanmerking komt voor een subsidie. Als lid van het Kaasgenootschap 
koppelen wij u aan par  jen die u kunnen helpen met het vinden 
van subsidies en de daarbij komende hulp en exper  se! 
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Hulp bij extra media aandacht voor innovatieve 
bedrijfsontwikkelingen
Het is zaak om de aandacht te trekken en te zorgen dat uw product 
of dienst in een goed daglicht komt te staan. Wij kunnen u helpen 
persberichten op te stellen en te verspreiden. Vakbladen als 
Zuivelzicht, nieuwsbrieven van de GEMZU en de NZO, Greenquest 
van BNR, Groene Hart Werkt en talloze awards waarvoor u zich kunt 
aanmelden zijn voorbeelden van kanalen die worden aangewend 
voor dit soort PR.

VIP arrangement tijdens de Graskaasdag
Tijdens de Graskaasdag worden leden van het Kaasgenootschap 
uitgenodigd door Burgemeester Molkenboer om met elkaar te 
genieten van een heerlijke lunch. 
Netwerken voert de boventoon terwijl er heerlijke gerechten en 
een goed glas wijn worden genu   gd.

Deelname aan de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van 
Kaasgenootschap
Jaarlijks wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij 
kort een update wordt gegeven van alle ac  viteiten van het 
Kaasgenootschap in het afgelopen jaar. Daarna is het een gezellige 
samenkomst onder het genot van een hapje en een drankje.
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Deelname aan Circo Track (circulair ondernemen) voor € 500 
ipv € 1.500 

Hulp bij het vinden van (subsidie) geld voor innova  e
(max. 2 uur)
Hulp bij extra media aandacht voor innova  eve 
bedrijfsontwikkelingen (max. 2 uur)

VIP arrangement graskaasdag

Deelname aan jaarlijkse ledenbijeenkomst van 
kaasgenootschap (borrel en diner)

De partnerpaketten / KENNIS EN NETWERK VERGROTEN

Los

1500

 

500 

500

Basis (€2.500) Uitgebreid (€5.000)



INTERNATIONAal ZAKENDOEN
Kaas is een interna  onaal product. Als lid van het Kaasgenootschap 
ontvangt u hulp bij uw interna  onaliseringsambi  es. Of het nu gaat 
om (opstart)hulp bij het opstellen van een plan voor buitenlandse 
marktbewerking, contacten met handelskantoren in gewenste 
exportlanden, aanslui  ng bij handelsmissies of aanmelding van uw 
bedrijf als offi  ciële bezoekersloca  e voor inkomende delega  es. Er 
is kennis van allerlei programma’s die nu   g zijn voor uw bedrijf via 
een kort lijntje met onderstaande instan  es:
- De landelijke brancheorganisa  es (Gemzu en NZO)
- Rijkdienst Voor Ondernemend (RVO) Nederland
- Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht

Starters International Business (SIB)
Moet u de stap over de grens nog maken of denkt u hier nog meer 
uit te kunnen halen? Als lid van het Kaasgenootschap maakt u 
kosteloos gebruik van de regeling Starters Interna  onal Business. 
In 3 tot 5 gesprekken krijgt uw bedrijf hulp op maat door een coach 
bij het bepalen van een interna  onale strategie.

Als sector de buitenlandse markt betreden – Partners for
International Business (PIB)
Als bedrijf kunt u bij het interna  onaal zakendoen te maken krijgen 
met handelsbarrières, onvoldoende kennis bij lokale overheden 
en bedrijven of nadelige lokale wetgeving. Samenwerking 
met andere bedrijven en de Nederlandse overheid zorgt voor 
een groter interna  onaal netwerk, betere zichtbaarheid van 
mogelijke afnemers en een grotere slagkracht. Het ministerie 
van Buitenlandse Zaken hee   toegang tot consulaten, 
handelskantoren en ambassades én hee   geld voor deze 
samenwerking ter beschikking gesteld. Er zal worden onderzocht 
of er gemeenschappelijk uitdagingen bestaan bij minimaal 5 
bedrijven binnen het Kaasgenootschap en indien gewenst zal er 
een PIB programma worden aangevraagd.

Connecties in exportlanden
De Nederlandse overheid hee   in het buitenland handelskantoren: 
Netherlands Business Support Offi  ces, ofwel NBSO’s. 
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Voor beginnende handel met buitenland - Exportcoach
t.w.v. €2.500 (SIB) 

Onderdeel collec  ef plan buitenlandse marktbewerking 
i.s.m MinBuZA

Hulp bij connec  es in exportlanden (max. 2 uur) 

Informa  e over relevante handelsmissies (max. 2 uur)

Uw bedrijf als bezoekadres voor interna  onale delega  es

De partnerpaketten / INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

Los

2500

Basis (€2.500) Uitgebreid (€5.000)

Het Kaasgenootschap helpt u aan rechtstreekse contacten met een 
NBSO in een exportland naar keuze, voor prak  sche ondersteuning 
bij plannen in het buitenland. Ook aan contacten bij consulaten en 
ambassades wordt u geholpen.

Handelsmissies
Via Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
lopen diverse handelsmissies. Als lid van het Kaasgenootschap 
wordt u op de hoogte gehouden van geplande handelsmissies 
en de mogelijkheden hierbij aan te sluiten. A  ankelijk van de 
opgegeven gewenste sector en landen.

Uw bedrijf als bezoekadres voor internationale delegaties
Handelsmissies vinden ook plaats naar Nederland. Dit kan 
interessant zijn voor de totstandkoming van nieuwe interna  onale 
handelsrela  es. Indien gewenst meldt het Kaasgenootschap 
uw bedrijf aan als bezoekloca  e voor bedrijfsbezoeken van 
buitenlands delega  es.
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Arrangementontwikkeling
Organisatie van een bedrijvendag
Als de wens bestaat kan er een bedrijvendag voor bezoekers, 
ondernemers en pers worden georganiseerd. Het kaasbedrijf stelt 
het bedrijf open voor ontvangst en in samenwerking met Woerden 
Marke  ng wordt deze dag georganiseerd.

Arrangementen zakelijk bezoek of personeel
Woerden Marke  ng biedt u de mogelijkheid tot het afnemen 
van arrangementen voor groepen op maat. Denk hierbij aan 
arrangementen voor zakelijk bezoek of personeelsuitjes.

Deelname aan een bedrijvendag voor ondernemers en 
bezoekers (min. 5 deelnemers)
Arrangementen voor zakelijke bezoekers of personeel

De partnerpaketten / KENNIS EN NETWERK VERGROTEN

Los

500

Geldend tarief 

Basis (€2.500) Uitgebreid (€5.000)

250

10% kor  ng 25% kor  ng 
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Promotie
Inzake de promo  e van uw bedrijf zijn er meerdere mogelijkheden in het sponsorpakket. 
U kunt aangeven welke mogelijkheden u aanspreken om uw bedrijfsvermelding te 
verkrijgen.

Onderdeel van collec  eve Kaasgenootschap promo  e
(o.a. Woerdense Courant) 

Uw bedrijf op website Kaasgenootschap, Boerenmarktstad, 
Beleef Woerden 

Vrij gebruik logo/embleem Kaasgenootschap 

Bedrijfsnaamvermelding op de jaarlijkse Graskaasdag 
(kraam, brik of bord)

Onderdeel verkiezing Kaaskoning - promo  e van persoon en 
bedrijf in media

De partnerpaketten / PROMOTIE

Los

 

750

 

150

Basis (€2.500) Uitgebreid (€5.000)
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KAASPAKHUIS
Kaas Experience bezoeken
Bied uw klanten een leuk extraatje en bezoek met hen de Woerdense Kaas Experience 
aan de Emmakade, inclusief rondleiding.

Vergaderen in het kaaspakhuis
Wat is er als kaasbedrijf leuker dan vergaderen tussen kaas? Als lid van het 
Kaasgenootschap bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het Kaaspakhuis voor 
vergaderingen, eventueel mét rondleiding.

Bezoek aan Experience inclusief rondleiding
(max. 25 personen)

Gebruik maken van vergaderruimte met rondleiding
(max. 10 personen)

De partnerpaketten / KAASPAKHUIS

Los

250

Geldend tarief 

Basis (€2.500) Uitgebreid (€5.000)

Geldend tarief 
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