
Event Partnerships

Tickets

Stand

Promotie

Verslag

Stand t i jdens het RiskCongres Lokaal  Bestuur

Gratis entree t ickets,  ter waarde van € 345,-  per kaart voor eigen 
gebruik en /  of  voor uw relat ies.

€ 50,-  kort ing op extra toegangskaarten d.m.v.  genummerde vouchers

Ful l  color advertentie in ons congresboekje (formaat A5).

Redactioneel  verslag op onze website met foto’s.

RiskComplianceTV opname met branding van uw organisatie 
gedurende maximaal 4 minuten. Het interview wordt geplaatst  op 
r iskcompliance.nl  en mag ook door u vri j  worden verspreid.

Profile Company Profi le (maximaal 150 woorden),  uw adres en logo 
vermeld in ons congresboekje en op onze website.

Brochure en/of gadget in de goodie bag.
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€ 4.750,- ex. BTW € 2.750,- ex. BTW 

Thema:

“Lokaal Bestuur aan het woord 

over het Sociaal Domein”

Het RiskCongres Lokaal Bestuur 

vindt plaats in de Statenzaal van 

het Provinciehuis Utrecht, 

Archimedeslaan 6, 3584 BA UTRECHT

Event Partnership

Partners 2018

Voordelen Partnership RiskCongres Lokaal Bestuur

Als Event Partner van het RiskCongres Lokaal  Bestuur bent u ui tstekend 

geposi t ioneerd bi j  veel  besl issers en inf luencers ui t  de overheidssector.

 

U bent als Event Partner op de dag zel f  z ichtbaar als organisat ie / 

onderneming maar ook daarvoor in aanloop naar het Congres en 

daarna.

Het RiskCongres Lokaal  Bestuur is bi j  u i tstek interact ief  en er is veel 

ru imte voor networking in de Foyer van het Provinciehuis Utrecht. 

Het Congres staat onder le id ing van dagvoorzi t ter  Piet  Klop. 

Het Congres wordt afgesloten met een networking cocktai l  in de Foyer.

WWW.RISKCONGRESLOKAALBESTUUR.NL

Contact
Wilt  u meer informat ie over het RiskCongres Lokaal  Bestuur neemt u dan contact op met:

Drs. Michel Klompmaker
Congresvoorzitter

klompmaker@riskcompliance.nl

Piet Klop RA MGA
Content Director

pieterklop@publicvalues.nl

CONTACT ADRES:  Wisselweg 33 - NL-1314 CB  ALMERE

RISKCONGRES LOKAAL BESTUUR IS EEN INITIATIEF VAN: 
Risk & Compliance Platform Europe en Public Values

Content Director
Piet Klop

Moderator
Ronald Provoost

Provinciehuis Utrecht

WORDT OOK
EVENT PARTNER



RiskCongres Lokaal Bestuur
Woensdag 13 februari 2019

Waarom organiseren we dit  Congres?

Nederland tel t  in totaal  meer dan 380 gemeenten. Deze zi jn 

al lemaal met elkaar vergel i jkbaar en hebben nu veel  meer taken 

dan in het ver leden, waarbi j  er  u i teraard verschi l len z i jn door 

de omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente 

in de provincie Fr iesland heeft  nu eenmaal andere ui tdagingen 

inzake Sociaal  Domein dan Rotterdam. Beide part i jen komen als 

keynotes aan het woord op woensdag 13 februar i  in de Raadszaal 

van het Provinciehuis in Utrecht.  Er z i jn natuur l i jk  paral le l len,  veel 

vraagstukken zi jn op hoofdl i jnen vergel i jkbaar,  maar de aanpak 

per gemeente verschi l t .  Gemeenten zi jn in fe i te col lega’s,  want 

z i j  worden al lemaal gef inancierd vanui t  publ ieke middelen. Vanui t 

het  Minister ie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zul len de 

standpunten becommentar ieerd worden en worden getoetst  met 

het beleid van het Minister ie.  Het Minister ie gaat daarbi j  graag 

het debat aan met het Lokaal  Bestuur.  Experts van onder andere 

de FAMO en VNG zul len ook inhoudel i jk  reageren op geleverde 

bi jdragen.

Lokaal Bestuur


