
Activiteiten van NGSZ 

NGSZ organiseert drie keer per jaar zogenaamde Op-Weg-Naar-Huis bijeenkomsten en jaarlijks een toonaangevend 
symposium. In die bijeenkomsten presenteren inspirerende sprekers uit politiek, praktijk en wetenschap hun visie op
actuele thema’s uit de sociale zekerheid en gaan de deelnemers met elkaar in debat.

Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

Voor wie? 

NGSZ richt zich op mensen met een mening over sociale zekerheid, iedereen die  
betrokken is bij beleid, onderzoek, uitvoering, advisering en communicatie. Een greep 
uit het werkveld van onze leden: onderzoeksbureaus, adviesbureaus, universiteiten, 
gemeenten, ministeries, verzekeraars, opleidingsinstituten, koepelverenigingen,  
arbodiensten en re-integratiebedrijven.

Gerenommeerde organisaties onderschrijven het belang van dit netwerk en haar  
opinievormende bijeenkomsten door werknemers via een organisatielidmaatschap te 
verbinden aan het genootschap. 

@NGSZ_platform info@ngsz.nl www.ngsz.nl

Wat is NGSZ?

NGSZ biedt een onafhankelijk platform waar experts en geïnteresseerden op het vlak van sociale zekerheid met elkaar 
in debat gaan. De maatschappij is voortdurend aan verandering onderhevig en de samenhang tussen zorg en zekerheid 
wordt steeds sterker. Hierdoor duiken nieuwe vraagstukken op welke om een oplossing vragen. NGSZ beslaat een breed 
spectrum van maatschappelijke velden en heeft als onafhankelijk forum een absolute meerwaarde in het delen van en het 
discussiëren over de inhoudelijke thematiek.



Kosten voor dit pakket € 750,- per 
kalenderjaar

€ 1000,- per 
kalenderjaar

€ 2000,- per 
kalenderjaar

€ 5000,- per 
kalenderjaar

Deelname van medewerkers aan de 
bijeenkomsten van NGSZ gratis gratis gratis gratis

Bedrijfslogo op website NGSZ ✓ ✓ ✓ ✓

Bedrijfslogo in uitnodiging ✓ ✓

Bedrijfslogo op welkomst-sheet 
bij iedere bijeenkomst ✓ ✓ ✓

Folder van uw organisatie wordt ter 
beschikking gesteld aan de deelnemers 
van de bijeenkomst

✓ ✓

Mogelijkheid om gezamelijk een pro-
gramma voor een bijeenkomst op te 
stellen

✓

Netwerk
deelnemer

Netwerk
partner

Netwerk
partner plus

Programma
partner

NGSZ staat ook open voor financiële sponsoring of door als gastlocatie te fungeren voor een van onze activiteiten. 
Zie www.ngsz.nl.

Partnerpakketten
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Het NGSZ-lidmaatschap 

Met een organisatielidmaatschap verbinden organisaties zich zichtbaar aan NGSZ. Zij onderschrijven de doelstellingen, 
kunnen meepraten over de koers en medewerkers van de organisatie nemen gratis deel aan bijeenkomsten. Daarbij kan 
gekozen worden uit een aantal pakketten.
Een persoonlijk lidmaatschap kost € 125,- per kalenderjaar. 


