
Waarom samenwerken

      Samen impact maken
We omarmen samen een maatschappelijk thema 

voor een periode om het verschil te maken.

Thema’s

• Zelfredzaamheid;

• Perspectief;

• Leven Lang Leren.

      Elkaar inspireren om 
te innoveren
We verrijken elkaars werelden door 

kruisbestuiving met als doel: leren van elkaar, 

situaties van verschillende perspectieven zien en 

elkaars horizon verbreden.

Kennismaken

• Inspiratie safari;

• Baan ruil;

• Speed daten.

Rozet
We zetten ons in voor de inwoners van Arnhem en 
omgeving waar iedereen gelijke kansen heeft om 
zich persoonlijk te ontwikkelen. Dit doen we met 
taal, kunst en erfgoed.

Samen met bewoners, maatschappelijke 
organisaties en organisaties uit het bedrijfsleven 
ontwikkelen we projecten en programma’s in de 
stad en in de wijken.

Samen betekenisvol 
voor klant en de 

samenleving

Rozet slaat de brug naar het 
bedrijfsleven. Door de krachten te 
bundelen versterken we elkaar en 

maken we de gezamenlijke ambities 
waar. We gaan hierbij altijd uit van een 

win-win situatie voor alle partijen.

MerkbewegingenPerspectief 

Diversiteit en inclusie

Geletterd: woord, cijfer, digitaal

Zelfredzaamheid

Leven Lang Leren

Samen 
sterk door 
samenwerking

      Eventpartner en/of  
vriend worden
Project of thema waar je als organisatie aan 

verbonden voelt bijdragen. Dit kan zowel 

inhoudelijk als financieel.

Mogelijke tegenprestaties

• Exclusiviteit voor eventpartner/vriend;

• Voordeel voor de medewerkers en relaties;

• Bedrijfsavonden;

• Voordeel op arrangementen;

• Voordeel op gebruik van de ruimtes;

• Etalageruimte voor bedrijfspresentaties;

• Pop-up store in Rozet.

      Meer waarde uit 
collectiviteit
Je bereikt specifieke doelgroepen en creëert groei. 

Voor ieder product dat je verkoopt, draag je met 

een bijdrage bij aan de maatschappelijke projecten.

Mogelijkheden

• Collectiviteitskorting voor medewerkers en 

bezoekers van Rozet;

• Pop-up store in Rozet;

• Productdemo’s;

• Etalageruimte.

Naamsbekendheid
Kans om naamsbekendheid bij andere 

doelgroep(en) te verhogen.

Groei
Kans om je omzet te verhogen bij bestaande 

en nieuwe klanten.

Klantbinding
Kans om de klantloyaliteit te verhogen door 

jouw organisatie te verbinden aan een doel 

waar je klanten veel waarde aan hechten.

Herpositioneren
Kans om je organisatie bij je doelgroep in 

een ander daglicht te stellen.

Onderscheidend
Kans om je te onderscheiden van de 

concurrenten door impact te maken voor en 

klant en maatschappij.

Laten we samen een 
unieke kans voor je 
organisatie en de 
samenleving creëren.
Neem vandaag nog contact op om vrijblijvend 
jouw zakelijke doelstellingen te bespreken. 
Samen geven we vorm aan onze samenwerking, 
waarmee je deze doelen kunt bereiken.

caroline.verweij@rozet.nl

06-19965645.

      Rozet gebouw
Rozet is het thuis voor creatieve vergaderingen 

en onvergetelijke evenementen. Door duurzaam 

samen te werken en gebruik te maken van het 

Rozetgebouw, draag je bij aan de persoonlijke 

ontwikkeling van iedereen met taal, kunst en 

erfgoed. 

Mogelijkheden

• Prefered supplier;

• Vaste kantoorruimte;

• Ruimte adopteren;

• Arrangementen op maat.


