Samenwerken in recessie
Werknemer van de toekomst
Ondernemersontbijt Donderdag 19 april 2012

Beste ondernemer,

Programma

Naar verwachting verlaat binnen vijf jaar één op de zes werkenden
de arbeidsmarkt. Door vergrijzing ontstaat er in de toekomst krapte
op de arbeidsmarkt en zullen werkgevers moeite hebben aan
voldoende gekwalificeerd personeel te komen.

07.30 - 08.00 uur Inloop met koffie en thee

De gemeente werkt graag met u, het bedrijfsleven, samen om hier
een goed antwoord op te hebben. We streven, ook in deze tijd,
naar een vitale regionale economie. Werk en werkgelegenheid
zijn essentieel om succesvol te zijn in dat streven. Het talent van
mensen staat wat ons betreft centraal.
Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid is
noodzakelijk voor een goede aansluiting van school naar werk,
van werk naar werk en van uitkering naar werk.
Deze gezamenlijke opgave staat aan de basis om de kansen voor
de werknemer, maar ook voor de werkgever te vergroten.
Tijdens het jaarlijkse ondernemersontbijt gaan wij hier graag over
met u in gesprek. Naast onze aanpak en praktijkvoorbeelden is er
voldoende tijd om met uw collega’s na te praten.

08.00 - 08.20 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter
Antoin Peeters (RTL Nieuws)
Inleiding door wethouder Jasper Mos
(Economische Zaken)
en wethouder Bert van de Burgt
(Werk en Inkomen)
08.20 - 08.30 uur Pieter Honing (Mc Donald’s Dordrecht)
Arbeidsmarkt in de praktijk
Van uitkering naar werk
08.30 - 09.15 uur

Ruud Koornstra
Ondernemen in de recessie

09.15 - 10.00 uur

Netwerkmoment

10.00 uur

Afsluiting en einde
Ondernemersontbijt

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Jasper Mos, wethouder
Economische Zaken

Datum
Tijd
Locatie

Ruud Koornstra:
keynote spreker
en auteur van
de bestseller
Wat led je?

Bert van de Burgt, wethouder
Werk en Inkomen

Donderdag 19 april 2012
van 08:00 tot 10:00 uur
Drechtwerk, nieuwe bedrijfsrestaurant
Kamerlingh Onnesweg 1
3316 GK Dordrecht

Aanmelden
U kunt zich t/m vrijdag 13 april aanmelden via
dordtonderneemt@dordrecht.nl.
Meldt u zich snel aan, het aantal plaatsen is beperkt.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Debby Vlasblom:
(078) 770 4887. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Het Ondernemersontbijt is een initiatief van de gemeente Dordrecht.
Het initiatief wordt ondersteund door: Kamer van Koophandel,
Werkgevers Drechtsteden, Dordrechtse Ondernemersvereniging,
Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden, Women@Business, DOCK,
Vrouwennetwerk Drechtsteden en Turkse Ondernemers Vereniging
Drechtsteden.
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