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Bent u een partner voor Finance en HR in de publieke sector
op het gebied van strategische vraagstukken?
Profileer uw bedrijf als kennispartner

PublicFinance.nl

'Breed en afwisselend
programma
met voldoende
keuzemogelijkheden.
Veel ruimte voor
netwerken met collega’s.'

KENNIS, NETWERK EN INSPIRATIE
Het jaarcongres Public Finance is het event voor
public financials in Nederland. Jaarlijks komen
ruim 150 beleidsmakers, financieel directeuren,
controllers en financieel managers bijeen om van
gedachten te wisselen, te netwerken en inspiratie
op te doen. Met toonaangevende keynote sprekers, waardevolle sessies en besloten discussies
worden de bezoekers voorzien van strategische
kennis en knowhow die hen helpt bij de uitoefening
van hun vak.
ONTMOET DE TOP IN PUBLIC FINANCE & HR
Word partner van het Jaarcongres Public Finance.
Bouw aan bekendheid, een sterk netwerk en zakelijke relaties tijdens het congres op 13 oktober
2016 in de Landgoederij in Bunnik. De perfecte
gelegenheid voor u om in contact te komen met
de Finance en HR managers binnen de publieke
sector. Neem als partner van het Jaarcongres actief deel aan de discussies en ontmoet zakelijke
relaties. U ontvangt kaarten voor uw eigen relaties
en voor uw medewerkers zodat u in korte tijd uw
netwerk kunt versterken en uitbreiden.
KOM IN GESPREK MET FINANCE EN
HR MANAGERS
Het thema van het jaarcongres biedt u vele invalshoeken, gezichtspunten en stellingen om met de

doelgroep van gedachten te wisselen. Wij bedenken samen een onderwerp om te bespreken en
een setup waarbinnen we de dialoog aangaan
met financials en HR. Wij bieden onze partners
een platform dat al 15 jaar een vertrouwde kennisbron is. Sluit u aan als partner van het congres.

FINANCE MEETS HR TO
ACCELERATE LEARNING!
Tijdens het Jaarcongres Public Finance 2015
bespraken we hoe bestaande organisaties
sneller en exponentiëler kunnen meeveranderen
met hun omgeving. Hieruit kwam onze capaciteit
om snel te leren en kennis om te zetten in actie
als de meest kritische succesfactor van dit
digitale tijdperk naar voren.
Dit jaar gaan we met elkaar in gesprek over
hoe we van onze organisaties echte lerende
organismen kunnen maken door kennis te
vergaren vanuit medewerkers, ecosystemen
en wereldwijde kennisgemeenschappen. Hoe
kunnen we deze kennis omzetten in oplossingen
voor burgers en blijven we onszelf verbeteren
door co-creatie. Wat zijn de bouwstenen van
een lerende organisatie en wat moet er om
binnen onze huidige organisatie?

Helpt u finance en HR managers meer uit hun capaciteit te halen?
Toon nu uw waarde en deel uw expertise.

'Goed
georganiseerd.
Je kunt zien dat
de meerjarige
ervaring haar
vruchten afwerpt.'

Naast de rol van finance zullen we tijdens
het Jaarcongres ook dieper ingaan op de rol
van HR en gaan we kijken hoe beide functies
kunnen zorgen voor een organisatie die zichzelf
voortdurend al lerend weet aan te passen
aan de veranderende omgeving. Hoe kunnen
finance en HR elkaar ondersteunen om leren
te bevorderen en een echte ‘leercultuur’ te
stimuleren?

Bent u een kennispartner die Finance en HR
managers verder helpt op het gebied van
strategische vraagstukken?
Profiteer als partner van vele privileges:
• Profilering op relevante en urgente thema’s
• Hogere naamsbekendheid
• Sterker en groter zakelijk netwerk
• Actieve kennisuitwisseling

'Het Jaarcongres Public Finance is hét event voor public financials in Nederland. Ontmoet beleidsmakers en financieel managers werkzaam bij onder andere de top 20 gemeenten, provincies, ministeries, rijksdiensten, provincies, universiteiten, hogescholen, woningcorporaties, politiekorpsen,
brandweer, energiebedrijven, ziekenhuizen, facilitaire diensten en waterschappen.'

Heeft u vragen? Neem gerust contact op:
Sanne van den Eijnde | Community Manager
06 5517 6247 | 020 639 0008 | svandeneijnde@alexvangroningen.nl

PublicFinance.nl

'Fantastische
inhoud, opkomst,
network opportunity
en food for thougt.'

INFORMATIE PARTNERSHIP JAARCONGRES PUBLIC FINANCE 2016
KOM IN BEELD

BENUT DE MOGELIJKHEDEN BEHAAL UW DOELSTELLINGEN

18+

150+

Keynotes,
workshops en
presentaties

Finance en
HR managers

EXPOSURE

6

Rondetafel
sessies

9
uur netwerken

PARTNERSHIP

WILT U BETROKKEN ZIJN ALS PARTNER?

100%

Kunnen wij u van dienst zijn met een toelichting of advies
over alle mogelijkheden? Neem gerust contact op.

Media exposure
Promotie-uitingen voor, tijdens en na event

VERSTERK UW NETWERK

Jaarcongres Public Finance 2016
Aantal kaarten voor relaties (doelgroep)

12

Aantal kaarten voor eigen medewerkers

Max. 4

Deelnemerslijst na afloop (zonder tel/email)

Ja

Breakoutsessie

2

TOTAAL PAKKET

PARTNERSHIP

Investering

€ 12.500

Sanne van den Eijnde
Community Manager
Alex van Groningen BV
svandeneijnde@alexvangroningen.nl
06 5517 6247 | 020 639 0008

JAARCONGRES PUBLIC FINANCE WORDT ONDERSTEUND DOOR:

