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Samenwerking met Techsoup Nederland

Samenwerking met Salesforce 

Samenwerking met Flair 

Samenwerken met Rijk van Nijmegen 

Terugblik op de evenementen 

Collega aan het woord

Voor je ligt de nieuwsbrief november 2022 van stichting Liox, wat leuk dat je de tijd neemt hem
te lezen. 

In deze editie:

Nieuws uit stichting Liox
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Salesforce
Zo werken wij samen met Salesforce Non profit Success Pack voor onze CRM-
afdeling.Salesforce, Inc. is een internationaal bedrijf met hoofdkantoor in San
Francisco dat bedrijfssoftware aanbiedt op het gebied van klantrelatiebeheer, in de
vorm van software as a service op basis van cloudcomputing.

Samenwerkingen
Samenwerken met stichting Liox? 
Wilt u uw organisatie een
maatschappelijk en cultureel
betrokken gezicht te geven en uw
naam verbinden aan stichting Liox?

Dat kan!

Stichting Liox biedt
samenwerkingsmogelijkheden. In
overleg met u kunnen we bepalen
welke vorm het beste past bij uw
organisatie en wensen. 

Deze organisaties gingen u al voor!

Techsoup Nederland
Stichting Liox werkt samen met Techsoup.
Techsoup helpt non-profit organisaties zich professioneel uit te rusten met de meest
up-to-date technologie, door hen gratis of tegen een zeer lage prijs toegang te geven
tot de producten en diensten van grote IT-leveranciers. Techsoup Nederland is
volledig onafhankelijk van de leveranciers met wie ze samenwerkt en heeft geen
commercieel oogmerk.



Werkbedrijf van Nijmegen
Zo werken wij met de Werkbedrijf van Nijmegen mee aan de participatiewet. Samen
met hen verzorgen wij trajecten om mensen die net wat extra ondersteuning nodig
hebben weer terug op de arbeidsmarkt te laten komen. Het Werkbedrijf van Nijmegen
is een arbeidsbemiddelingsbedrijf, ontstaan uit een samenwerking tussen 7
gemeenten en voormalig Breed. In de arbeidsmarktregio

Werkbedrijf van Nijmegen voeren wij de Participatiewet uit. Onze kernactiviteit is het
bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden met een kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt naar werk. Iedereen verdient een werkplek in onze
maatschappij. Wij gaan uit van wat mensen wél kunnen.

Flair
Stichting Liox en Flair hebben een exclusieve samenwerking waarbij ze een grote
korting per maand krijgen voor het programma van Flair.Flair is een HRM (human
Resource Management) bedrijf wat binnen veel bedrijven gebruikt wordt, zo ook bij
Stichting Liox. Stichting Liox heeft met behulp van Flair de HRM afdeling versterkt,
voor stichting Liox is dit een investering om het bedrijf te laten groeien.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Dan kunt u contact
opnemen met stichting Liox ((info@stichtingliox.nl) voor nadere

informatie of voor een gesprek met de voorzitter.

Volg je ons al op social media? 

@stichtingliox
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Kasteel Rosendael

Als eerst blikken we terug op 12 oktober naar het Studie evenement in Rosendael. 

De dag begon om 9:00 waar de eerste studenten binnen kwamen lopen en langzaam

werd het voller en voller naar mate de dag en de dag eindigde om 16:00 voor alle

studenten. De locatie was perfect om geconcentreerd te gaan studeren in een kunst

en culturele omgeving namelijk het fantastische gelegen kasteel. Midden op de dag

kregen de studenten een rondleiding door het kasteel en de bijgelegen kasteeltuin.

Klooster Cultuurkust Harderwijk

Het tweede studie evenement die wij in de maand oktober hebben gehouden is het

evenement in Harderwijk op 31 oktober. De locatie is prachtig gelegen in het centrum

van Harderwijk, het was allemaal perfect geregeld, zo konden de studenten gratis

eten en drinken, een rondleiding door het klooster was er en tijdens de rondleiding

kwamen we een groep schilders tegen die onder leiding van een vakdocent druk bezig

waren met fantastische schilderijen maken. Door het klooster heen zag je allerlei

kunst terugkomen die daar zelf was gemaakt en op de locatie zelf. Het was een erg

leuk en geslaagd studie evenement. Het was ons eerste studie evenement op deze

locatie en met succes, er komen namelijk nog meer studie evenementen aan in

Harderwijk, op 21 november is de eerstvolgende alweer!

Kasteel Rosendael Klooster Cultuurkust Harderwijk
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Natuurlijk staan er voor de komende tijd weer genoeg studie evenementen op de

agenda met de fantastische locaties van Harderwijk, Wijchen en Rosendael.

BERICHT VAN HET BESTUUR
Stichting Liox is geregistreerd als erkend leerbedrijf.

Lijkt het je leuk om stage te lopen bij Stichting Liox?  

Stuur dan jou CV en motivatie op naar info@stichtingliox.nl

Ben jij ook aanwezig op een van deze locaties? Meld je snel aan via onze site!

www.stichtingliox.nl

We zien je hopelijk snel bij een van onze aanstaande studie evenementen!

Upcoming events

KLOOSTER CULTUURKUST HARDERWIJK

KASTEEL WIJCHEN

A G E N D A

KASTEEL ROSENDAEL
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5  D E C E M B E R  2 0 2 2
1 2  D E C E M B E R  2 0 2 2

2 2  N O V E M B E R  2 0 2 2

V E R D E R E  I N F O R M A T I E  V O L G T  S N E L
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Deze maand in Collega aan het woord interviewen we Levi Kamps over hoe hij stichting
Liox ervaart als medewerker van het bedrijf.

Wie ben jij en wat is jouw functie binnen stichting Liox?
“Ik ben Levi Kamps en ik ben stagiair bij stichting Liox op het gebied van
marketingcommunicatie en evenementen. Ik ben hier nu met mijn 2 de jaar bezig als
stagiair en ik heb het hier erg naar mijn zin!”

Hoe ervaar jij de werksfeer binnen het team?
“De werksfeer binnen het team is top, altijd gezellig en behulpzaam. Als er iets is of je
hebt hulp nodig bij iets staat iedereen altijd klaar voor je, dat maakt de werksfeer binnen
stichting Liox heel aangenaam.”

Hoe ervaar jij de studie evenementen als medewerker?
“Het bijwonen van een studie evenement is natuurlijk waar het allemaal omdraait. Het is
daarom ook erg leuk om te zien dat er veel studenten op afkomen die aan het eind van
de dag tevreden naar huis gaan.”

Wat vind je het leukste bij stichting Liox?
“Het leukste bij stichting Liox vind ik toch wel de studie evenementen zelf. Voor een
studie evenement moet natuurlijk veel voorbereiding zijn en is dat vaak dus wel wat
werk, als je dan op het evenement zelf bent en kijkt naar hoe alles loopt en naar de
tevredenheid van de studenten kan je toch wel trotst zijn op het team!”

Hoe ben je bij stichting Liox terecht gekomen?
“Voor mijn opleiding moet ik elk jaar stagelopen en ik ging op stagemarkt opzoek naar
een stage die mij leuk een leerzaam leek, toen kwam ik al snel terecht bij stichting Liox.
Bij het eerste gesprek gaf het mij al een heel goed gevoel en vertrouwd. Nu zit ik in mijn
tweede leerjaar en ook voor het tweede jaar op een rij loop ik stage bij stichting Liox!”

Waarom heb je juist voor stichting Liox gekozen?
“Zoals ik net ook al zei, het zag er voor mij gelijk leuk, goed en vertrouwd uit. Bij het
eerste gesprek was ik meteen enthousiast en had ik het gevoel dat dit de juiste plek kon
zijn, achteraf zijn mijn verwachtingen helemaal juist geweest en heb ik het erg naar mijn
zin hier bij stichting Liox!”

Wat heb je tot nu toe geleerd?
“Ik heb in mijn 2 periodes die ik tot nu toe stage heb gelopen heel veel geleerd, maar als
ik een ding moet opnoemen dan is het denk ik toch het promoten van evenementen. Het
promoten van evenementen is iets wat bij elk studie evenement terugkomt, erg
belangrijk dus. Ik heb in de afgelopen periodes veel stappen gemaakt in het promoten
van de evenementen merk ik aan mezelf, dat is ook terug te zien in de resultaten van de
studenten die zich aanmelden voor een studie evenement.”

Collega aan het woord
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