Verslag Bestuursvergadering Stichting Werk Raalte
10 juli 2019

Aanwezig

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag van 19 juni 2019

Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.
Opmerkingen bijhet Ve[Sl&===
• Ssamenwerkirg lll@ill@lillillunaisch laten checken. lEll]aawes
vragen. Kan dit of is hefaanbestedngseleid van kracht? Ake
• lndien
zaken ontwikkelt dan - aan de voorkant graag bijschakelen.
• Waar nodig ook financien op tijd aanhaken.
• Er gaat een brief naar het College betreffende backoffice en beschut binnen. De wens
is frequente rapportage over de voortgang • Governance: na de vakantie meer verdieping van de risico's.
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3.

Presentatie

lIIll

communicatieadviesbureau

geeft een presentatie. - is gevraagd een offerte uit te brengen
betreffende PR en communicatie var [ll]ll]. Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe
naam van
logo, huisstijl, kleuren in het nieuwe pand, en website. Het idee is
uitstraling van een fris en hands on imago. Met duidelijk taal, begrijpelijk voor de
medewerkers, maar ook aansprekend voor bedrijven/opdrachtgevers.
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- geeft aan: het nieuwe model van
richt zich ook op andere doelgroepen.
Worden de PW-ers in het geheel niet vergeten? Daarnaast werkt - in de toekomst
mogelijk ook breder dan regionaal.
- geeft aan dat het een mooi samenhangend concept is. Past goed bij de locatie
Kaagstraat. Echter
is meer dan productie, hoe verpak je dat?
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Verder is er nog gesproken over de kleurstelling. Is dit voorstel een goede match, voetjes in
de klei: is een meer industriele kleurstelling wellicht beter? Geel/zwart geeft een mooie
connectie met
Conclusie:
Voorstel - geeft een mooi, positief beeld. Siu it goed aan bij de doelgroep en werkgevers.
Let op bredere doelgroepen. Dit goed uiten in communicatie middelen. Nadenken over de details.
4.

Rondvraag
Geen vragen.

5.

Sluiting

Volgend overleg

De eerstvolgende vergadering is op woensdag 4 september om 14.00 uur.

Openstaande acties
Datum afs
0 enstaande acties
Afstemming bestuur
over brief April 2019
advocaat.
--------------i----------iF i Im
aanvullen en afronden
Oktober 2018
Governance opstellen collegevoorstel,
(verdieping risico's)

April 2019

Project digitalis@g@igen archief
terugkoppeling -

Juli 2019

Afstemmen project
met Sociaal
Domein en check op inkoopbeleid

Juni2019

Voorstel

Au ustus2019

Deadline
Volgende
ver
·
2° kwartaal
2019
Voorde
volgende
ver
·
Voorde
volgende

ver

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de

Voorde
volgende
ver
·

d.d. 4 september 2019

(voorzitter)

( secretaris)
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