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Beste bezoeker van de Belfair 2019, 
 
Fijn dat u zich heeft aangemeld voor een bezoek aan de Belfair. U krijgt daardoor een goed beeld van het 
reilen en zeilen van practice enterprises (PE’s) en kunt daarnaast in contact komen met Belgische PE-
begeleiders. 
In deze mail vindt u een aantal zaken die handig zijn voor uw bezoek aan de Belfair te Brussel in maart. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om deze mail door te sturen naar de collega’s die de beurs ook bezoeken? 
De beurs wordt georganiseerd door Cofep, dat is de zeer ervaren Belgische evenknie van PenNed 
 
Aankomst en programma 
Bij aankomst kunt u zich melden bij het Onthaal, de receptie. U ontvangt daar een polsbandje (vanuit 
security), een plattegrond en een beurscreditcard. 
Het volledige programma vindt u hier. 
 
Meet & Greet voor Nederlandse bezoekers (donderdag 14-3 en vrijdag 15-3) 
Ellen Versantvoort en ondergetekende nodigen u van harte uit voor een Meet & Greet aan het einde van de 
dag. Daar kunt u terecht met alle vragen over het PE-concept en de werking ervan in Nederland. 

 15.00 – 15.30 uur 

 Blackbox CSC rechts naast het podium 
 

Beurscreditcard 
Om u goed te kunnen tonen hoe practice enterprises handelen, ontvangt u een beurscreditcard. U kunt 
deze creditcard naar wens gebruiken voor virtuele aankopen bij de deelnemende practice enterprises.   
Een aankoop heeft voor u geen verdere gevolgen, hoewel het in enkele gevallen voorkomt dat u in de 
weken na de Belfair een mail van de betreffende practice enterprise ontvangt met daarin bijvoorbeeld een 
orderbevestiging.  
Het ligt aan de practice enterprise of dit daadwerkelijk gebeurt of niet. 
 
Heeft u of uw school al een PE? Gebruik dan a.u.b. het PE-nummer van uw practice enterprise om aankopen 
mee te doen.  
Op die manier ontstaat er een wederkerige handelsrelatie waar beide partijen bij gebaat zijn. 
 
Mystery shoppers en juryleden gezocht voor vrijdag 15-3 
Duikt u graag wat dieper in de wereld van practice enterprises? Geef u dan op als mystery shopper of als 
jurylid!  

 Mystery Shopper Engels                     12.30 uur briefing, tussen 13.30 – 14.00 uur mystery bezoek z 

 Jurylid Case Study Competition          jurering van presentaties tussen 13.30 – 14.30 uur 
Indien u interesse heeft, dan a.u.b. een mail sturen naar belfair2019@cofep.be 
 

https://cofep.be/bezoekers/
mailto:belfair2019@cofep.be


 
 
Catering 
In het beursgebouw bevindt zich eenvoudige catering. Rond lunchtijd is het daar waarschijnlijk zeer druk 
met Belgische studenten. Het is toegestaan om eigen etenswaren mee te nemen. 
 
Locatie  
Brussels Expo 
Belgiëplein 1, BE – 1020 Brussels 
 
Vervoer 

 Website Cofep            : https://cofep.be/bereikbaarheid/ 

 Openbaar vervoer      : https://www.brussels-expo.com/nl/bezoekers/openbaar-vervoer 

 Per auto/bus               : https://www.brussels-expo.com/nl/bezoekers/bereikbaarheid 
Let op: Brussels Expo ligt in een lage-emissiezon en dat betekent dat niet alle 

auto’s zonder meer de stad in mogen rijden. Meer info vindt u hier: 
https://www.lez.brussels/nl 

 
Graag tot ziens op de Belfair! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arianne Schekkerman 
Coördinator PenNed 
06 53 92 50 92 
 
Werkdagen: maandag tot en met donderdag 
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