•
•
•
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0,5 meter plankopslag in magazijn.
Fietsenstalling medewerkers/vrijwilligers.
Facilitaire voorzieningen zoals schoonmaak
en beveiliging.
Korting voor medewerkers op abonnement
Bibliotheek.
Twee netwerk- en informatiebijeenkomsten
per jaar
Koffie en thee voor medewerkers en
vrijwilligers van de organisatie

Een basislidmaatschap is er vanaf €500 per jaar.
Extra voorzieningen zijn mogelijk tegen een
meerprijs.

Oriënterend gesprek

Partner in het Forum

Vóór een partnerschap wordt afgesproken, plannen
we altijd een vrijblijvend, oriënterend gesprek in.
Op basis daarvan verkennen we samen de
aanknopingspunten voor samenwerking.

Het Forum is een samenwerkingsverband
tussen Bibliotheek Zoetermeer en lokale
organisaties en bedrijven. Het Forum gaat
van start in januari 2018 in een vernieuwd
pand op het Stadhuisplein; een druk
bezochte locatie in het Stadshart.

Heeft jouw organisatie interesse in meer informatie
of in deelname aan het Forum? Dan nodigen wij je
van harte uit om contact op te nemen met
coördinator programmering Monique Verkaik, via
programmering@forumzoetermeer.nl.

Samenwerking
In het Forum werkt de Bibliotheek samen met
tientallen maatschappelijke, educatieve en
culturele samenwerkingspartners. Allen actief voor,
met en door Zoetermeerders. En dat zeven dagen
per week van 8:00 tot 20:00 uur. Jaarlijks worden
meer dan een half miljoen bezoekers aan het
Forum verwacht.
Lees meer over het Forum op
www.forumzoetermeer.nl.

Partnerschap kent vele vormen
De partners zijn allemaal Zoetermeerse
organisaties die in het Forum hun dienstverlening
aanbieden. Sommige partners zijn vast aanwezig.
Andere komen alleen periodiek een spreekuur
verzorgen of een gezamenlijke activiteit uitvoeren.
Er zijn partners die hun volledige dienstverlening
bieden in het Forum en partners die via het Forum
mensen doorverwijzen naar het juiste bedrijf,
organisatie of locatie. Er is heel veel mogelijk.

Als partner in het Forum kun je dus een mooie
inhoudelijke bijdrage leveren op het gebied van
dienstverlening en samenwerking. Tegelijk kun je
gebruik maken van veel voordelen. Denk aan een
populaire locatie, veel bezoekers,
samenwerkingspartners die je dienstverlening
aanvullen en versterken, gezamenlijke promotie,
aantrekkelijke horeca en facilitaire voorzieningen.

Basislidmaatschap
Voor een basislidmaatschap ontvang je als
Forumpartner onder andere het volgende:
•

•

•
•
•

Voor de publieke dienstverlening: het
gebruik maken van voorzieningen en
faciliteiten. Hieronder valt bijvoorbeeld het
gebruik van spreekhoeken/kamers, balies,
het podium, ontmoetingspunten en
cursusruimten.
Herkenbaarheid van de organisatie in het
gebouw via het informatiescherm op het
plein en de interactieve plattegrond bij de
ingang.
Online exposure voor de organisatie via de
website en andere kanalen van het Forum
Open wifi-verbinding.
Lockers/garderobe voor
medewerkers/vrijwilligers.

