NetWerk Emmen is een project van AT7, gestart vanuit duurzaam ondernemerschap,
waarbinnen ondernemers en overheid samenwerken en samen verantwoordelijk zijn
voor een duurzame inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Het doel voor dit project is om minimaal 15 werkzoekenden aan een baan te helpen.
Het gaat om banen waarin zwerfafval wordt verzameld, gescheiden en op termijn
wordt hergebruikt. Een project wat tegelijkertijd de leefomgeving ten goede komt.

Samen schoon
Wij werken binnen NetWerk Emmen samen met organisaties die gaan voor impact en op
een duurzame manier invulling geven aan sociaal ondernemerschap. We hebben hiervoor
verschillende pakketten opgesteld.

Partner
• Legt opdrachten neer bij NetWerk Emmen.
• Krijgt een ereplek binnen NetWerk Emmen.
Levert andere bedrijven aan die een bijdrage
willen leveren aan NetWerk Emmen.
• Krijgt exposure via de (online) mediakanalen van AT7.
• Neemt deel aan jaarlijks georganiseerde prikdates
met andere ondernemers en medewerkers.
• Wordt voorzien van promotiemiddelen van
NetWerk Emmen (afvalprikker, zakken + online mediakit).
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Productenkaart
Ook kun je losse producten en diensten afnemen bij NetWerk Emmen. We maken gebruik van
onderhoudsabonnementen op verschillende resultaatniveaus. Verder leveren wij ook maatwerk,
zoals bij evenementenlocaties, onderhoud van eigen (bedrijven)terrein en samenwerkingen
tijdens opruimdagen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden, we denken graag mee!

Niveau A

Niveau B

Volg NetWerk Emmen via
de LinkedIn-pagina van AT7.

NetWerk Emmen wordt mede mogelijk gemaakt door:

Samen schoon is waar wij voor
staan binnen NetWerk Emmen.
Interesse of een helpende hand
nodig? We komen graag met je
in contact.

Meer informatie?
Neem contact op via
0591 - 636 556 of
Netwerkemmen@emco-groep.nl

