
26 MEI 2023

Ontmoet professionals
met werkervaring



DUURZAME 
CARRIÈREBEURS VOOR 
PROFESSIONALS 
IN MEI 2023 ORGANISEREN WIJ DE EERSTE 
NATIONALE DUURZAME CARRIÈREBEURS 
VOOR PROFESSIONALS MET WERKERVARING 
& INTERESSE IN DUURZAAMHEID. HEEFT U 
MID-CAREER FUNCTIES BESCHIKBAAR WAAR 
DUURZAAMHEID EEN BELANGRIJKE ROL SPEELT? 
DAN IS DIT EVENEMENT IDEAAL OM GEÏNTE-
RESSEERDE KANDIDATEN TE ONTMOETEN.

 PROFESSIONALS MET WERKERVARING
Er is een steeds groter groeiende groep van professionals 
die op zoek zijn naar een baan waar duurzaamheid een 
belangrijke rol speelt. Een baan met betekenis. Zij willen 
graag switchen naar een nieuwe baan, maar het is 
een flinke uitdaging om zelf op zoek te gaan naar alle 
mogelijkheden. Op de beurs van het Sustainable Switch 
event ontmoeten zij de werkgevers die duurzaamheid 
belangrijk vinden. 

 WAAROM DIT EVENT
Veruit de meeste vacatures staan open voor zij- 
instromers en steeds meer werkgevers zoeken steeds 
vaker werk nemers met ervaring en die kennis of interesse 
in duurzaamheid hebben. Echter blijkt het best lastig om 
deze functies goed gevuld te krijgen, zeker in deze krappe 
arbeidsmarkt. Op het Sustainable Switch Event komen 
professionals uit heel Nederland op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden!

 WAT KUNT U VERWACHTEN? 
Op het Sustainable Switch Event kunt u met een beurs-
stand en een workshop aanwezig zijn. Daarnaast heeft 
u de mogelijkheid om uzelf extra te promoten in ons 
netwerk. U zal voornamelijk hoogopgeleide (HBO+WO) 
deelnemers ontmoeten met minimaal 2 tot 10 jaar 
werkervaring. De deelnemers kunnen een verscheiden-
heid aan technische of sociale achtergronden hebben, 
maar kenmerken zich door hun gedrevenheid en passie 
voor duurzame oplossingen. Sommige deelnemers 
hebben al ervaring of kennis van duurzaamheid en andere 
willen juist switchen naar een betekenisvolle baan. 

LANDELIJK NETWERK
We hebben een landelijk bereik van meer dan
10.000 kandidaten. Met SustainableMotion
organiseren wij al meer dan 11 jaar landelijke
carrièrebeurzen voor starters. Veel van deze
starters zijn nu op zoek. Daarnaast werken wij
met veel netwerkorganisaties, jong netwerken
en organisaties zoals KEK.

“IK HOEF NIET PERSE EEN 
DUURZAAMHEIDSMANAGER TE 

WORDEN, HET IS VOORAL BELANGRIJK 
DAT DE ORGANISATIE 

DUURZAAMHEID RELEVANT VINDT!”
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UW DEELNAME ALS
ORGANISATIE 

STEL UW EIGEN PAKKET SAMEN OP DE VOLGENDE PAGINA

Inbegrepen in basispakket

  Stand op bedrijvenmarkt
  6 m2 (3 x 2 m) standplaats
  Mogelijkheid voor eigen stand
  Tafels & stoelen
  Elektriciteit
  Wifi
  Vermelding van logo op website
  1 parkeerkaart
  Lunch + borrel

U KUNT AL DEELNEMEN MET EEN BASIS 
STANDPLEK OP DE NEDERLANDSTALIGE 
BEDRIJVENMARKT. U KUNT DIT BASISPAKKET 
NAAR EIGEN BEHOEFTE AANVULLEN MET 
VERSCHILLENDE ADD-ONS. 

Wanneer u meer zichtbaarheid wil binnen het netwerk 
kunt u kiezen voor een promotielevel.

Add-ons: extra opvallen

WORKSHOP
Als u een groep talenten beter wilt 
leren kennen dan is een workshop 
ideale toevoeging. Er is plek voor 20 -25 
deelnemers en u heeft 75 minuten per 
workshop. Let op! Er is een beperkt 
aantal workshopzalen beschikbaar.

XL UPGRADE
Verdubbel uw zichtbaarheid met een 
extra grote standplaats. Deze plek is 
2x zo groot als een basis plek. U valt 
meer op en u kunt een grotere eigen 
stand inzetten.

Deze organisaties hebben o.a. meegedaan met onze andere carrièrebeurzen

 PROMOTIELEVELS
Binnen uw basispakket kunt u kiezen voor extra promotie 
op en rond het event. U kunt kiezen voor 3 promotielevels 
waarmee uw bedrijf op het event, op social media en 
in de nieuwsbrief extra zal worden uitgelicht. Level 2 is de 
meest gekozen optie.
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1  1 900+ goodiebags deelnemers 2  10.000+ talenten met interesse in duurzaamheid en business 3  8.000+ Facebook, 
Linkedin & Instagram volgers van SustainableMotion 4  7.000+ Nieuwsbriefontvangers van SustainableMotion 

  Promotielevel 1 
 Logo op goodiebag 1

 Linkedin post (getarget) 2

 Linkedin post (openbaar) 3

 Bedrijfsbericht in nieuwsbrief 4

  Promotielevel 2 
 Logo op goodiebag 1

 Linkedin post (getarget) 2

 Linkedin post (openbaar) 3

 Bedrijfsbericht in nieuwsbrief 4

  Promotielevel 3 
 Logo op goodiebag 1

 Linkedin post (getarget) 2

 Linkedin post (openbaar) 3

 Bedrijfsbericht in nieuwsbrief 4

 AANMELDEN SUSTAINABLE SWITCH 2023
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Neem dan 
contact met ons op. 

Vincent van Velzen Algemeen
vincent@sustainablemotion.nl info@sustainablemotion.nl
06 4185 6317 020 358 59 63

 PROGRAMMA

11:00 – 13:30 Opbouw bedrijvenmarkt 
12:30 – 13:45 Opening Sustainable Switch ‘23
14:00 – 17:00 Bedrijvenmarkt + workshops       

*Tijden zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.

 Promotielevel 1 + €300
 
 Promotielevel 2 + €600
 
 Promotielevel 3 + €900

KIES PROMOTIELEVEL

€1750

Stand op bedrijvenmarkt
6 m2 (3 x 2 meter)

Basispakket

+ €500

AANVULLING OP UW PAKKET

Verzorg een workshop voor
20-25 talenten

Workshop

+
XL Upgrade

+ €750

AANVULLING OP UW PAKKET

Extra grote standplaats 
12 m2 (4 x 3 meter)

+

DEELNAMEMOGELIJKHEDEN 2023
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WIJ ORGANISEREN AL JAREN MEERDERE 
GROTE EN KLEINERE EVENTS BIJ ONZE MAIN 
PARTNER CIRCL. VANAF DIT JAAR WERKEN 
WIJ SAMEN MET DEZE CIRCULAIRE EVENT 
LOCATIE OM DUURZAME PROFESSIONALS 
DEZE UNIEKE MOGELIJKHEID TE BIEDEN.

 CIRCULAIRE EVENTLOCATIE CIRCL
Het is een duurzame en professionele event locatie en 
zeer goed bereikbaar. De locatie ligt aan het NS station 
Zuid in Amsterdam. Ook voor laden & lossen goed 
bereikbaar en parkeren is geen probleem. 

Een gebouw dat volgens duurzame en circulaire principes 
is gebouwd. Circl is energiezuinig en demontabel 
ont worpen, om zo min mogelijk impact op de planeet te 
hebben. Veel onderdelen van Circl hebben al een leven 
achter de rug. Andere grondstoffen kunnen in de toekomst 
worden hergebruikt. Circl is bovendien een living lab, 
waar iedereen met goede ideeën over duurzaamheid en 
circulariteit de ruimte krijgt. 

DUURZAME LOCATIE, 
LANDELIJK BEREIK 

Mogelijke extra maatregelen

In deze tijd van Corona is het mogelijk 
dat er vanuit de overheid (aanvullende) 

beperkende maatregelen worden 
ingevoerd voor onder andere bijeen-
komsten met grote groepen. We zijn 

hierop voorbereid en hebben 
verschillende scenario’s klaarliggen.

In het geval dat de 1,5 meter regel van 
toepassing zal zijn, dan zal het event 
fysiek plaatsvinden en gaan we met 
timeslots werken, waardoor er op 

bepaalde momenten maar een beperkt 
aantal mensen tegelijk zal aankomen, 

rondlopen en vertrekken.

In het uiterste geval dat grote groepen 
niet meer bij elkaar mogen komen, 

organiseren wij een online alternatief, 
zodat u altijd in contact komt met ons 
unieke netwerk van professionals. Wij 
zorgen dat er kandidaten aanwezig zijn 
bij uw eigen online workshop of online 

1op1 sessie. We hebben hier ruime 
ervaring mee, omdat we de 2021 editie 

ook geheel online hebben georganiseerd. 
Wanneer we het evenement omzetten 
naar een online variant, dan zal slechts 

50% van de deelnamekosten in 
rekening worden gebracht. 

“U HEEFT ALTIJD TOEGANG TOT
ONS UNIEKE NETWERK”

 DUURZAME / CIRCULAIRE LOCATIE
 GOED BEREIKBAAR MET AUTO & OV
 GROTE & PROFESSIONELE EVENTLOCATIEE BEREIK
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Er zijn steeds meer werknemers die willen switchen 
naar een baan met betekenis. Echter is het switchen, 
vaak door de goede voorwaarden bij de huidige 
werkgever, een hele grote stap. Met de Sustainable 
Switch Carrousel bieden wij een nieuw concept om 
deze drempel weg te nemen. Met de carrousel kunt 
u kandidaten laten zien dat u inhoudelijk ook veel te 
bieden heeft, naast de goede voorwaarden. 

In een carrousel gaan 3 topkandidaten aan de slag 
bij 3 werkgevers. In blokken van 8 maanden rouleren 
de kandidaten, zodat ze uiteindelijk bij elk bedrijf 
hebben gewerkt. Zij werken dan aan een duurzame 
opdracht of draaien mee in een team. Zo kunt u als 
werkgever laten zien wat u inhoudelijk te bieden heeft. 
De kandidaten kunnen ervaren wat het beste bij hen 
past en durven daarom eerder de stap zetten naar 
een nieuwe baan. Als organisaties bent u samen 
daarom extra aantrekkelijk voor kandidaten die graag 
willen switchen! U laat daarnaast ook zien dat u een 
innovatieve werkwijze omarmt en gelooft in uw 
werkgeverschap.

“MAAK DE SWITCH NAAR UW BEDRIJF 
AANTREKKELIJK”

Bent u ook op zoek naar studenten & starters die 
duurzaamheid belangrijk vinden? Doen dan mee met 
het Sustainability Career Event op 12 mei 2023!
Het sustainability career event (sce2023) is het enige 
nationale evenement waar talenten uit heel Nederland 
samenkomen die duurzaamheid en business willen 
verbinden. Laat u verrassen door hun kennis, inzicht, 
motivatie en frisse blik.

 ALLE UNIVERSITEITEN & HOGESCHOLEN 
 OP ÉÉN LOCATIE
De voorgaande 11 edities zijn elk tussen de 600 en 
1000 studenten & starters met interesse in duurzaam-
heid en business bezocht. Deze talenten zijn direct 
afkomstig van meer dan 250 HBO & WO opleidingen 
uit ons netwerk en onze eigen database van 10.000+ 
talenten. Bij deze unieke verzameling van technische 
en sociale opleidingen is duurzaamheid expliciet een 
belangrijk onderdeel in het curriculum.

 

SUSTAINABLE 
SWITCH CARROUSEL

OOK OP ZOEK NAAR 
STARTERS?

Om u als bedrijf 
aan te melden of voor 
meer informatie kunt 
u met de organisatie

contact opnemen!

12 MEI 2023
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SustainableMotion
Prinsengracht 572 A
1017 KR  Amsterdam

020 35 85 963
www.sustainablemotion.nl
info@sustainablemotion.nl

 linkedin.com/company/sustainablemotion
 @SustainMotion

EEN PROJECT VAN

 OVER SUSTAINABLEMOTION
Sinds 2011 ontwikkelt SustainableMotion projecten en 
pro gramma’s om van de start een duurzame carrière op te 
bouwen en om verder te ontwikkelen. Met onze landelijke 
carrière beurzen voor starters & professionals, inhoudelijke 
trainingen en inhoudelijke netwerkevenementen is een 
carrière waar nieuwe business modellen, circulaire 
economie & duurzaamheid een belangrijke rol spelen altijd 
dichtbij. Wij geloven in de veranderkracht van ambitieuze 
talenten, zowel ervaren als onervaren. 

 NETWERK VAN UNIEK TALENT
Wij hebben een uniek netwerk opgebouwd van 
multi disciplinaire talenten die zich graag inzetten voor 
verandering. Deze groep kenmerkt zich door ge-
drevenheid en passie voor cross- sectorale oplossingen. 
De afgelopen 11 jaar zijn er duizenden starters via onze 
evenementen aan hun duurzame carrière begonnen en 

bieden wij hen ook daarna de mogelijk heden om zich te 
ontwikkelen of te switchen naar een nieuwe duurzame 
baan. Met onze vele partners werken wij samen om het 
netwerk elk jaar weer te laten groeien.  

 WAT WE DOEN
Vanuit de schoolbanken bieden wij talent direct mogelijk-
heden om aan een duurzame carrière te beginnen met 
het Sustainability Career Event. Wanneer ze begonnen 
zijn met werken bieden wij alle Young professionals een 
inhoudelijke transitietheorie training aan om te blijven 
ontwikkelen met de Transitiemaker Training. Ook wanneer 
ze een aantal jaar werkervaring hebben bieden wij de 
mogelijkheid om te switchen van baan met de Sustainable 
Switch Event. Om de switch naar een nieuwe carrière 
makkelijker te maken bieden wij de unieke mogelijkheid om 
meerdere organisaties te leren kennen in de Sustainable 
Switch Carrousel.

MAIN PARTNER

WILT U ALS ORGANISATIE AAN DEZE PROJECTEN MEEDOEN OF HEEFT 
U ANDERE SUGGESTIES? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
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